Cykler och loopar
i Salongen
En studie av återkoppling i frisörklassrummet

Anna Öhman

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Pedagogiskt arbete
LICENTIATUPPSATS | Karlstad University Studies | 2015:11

Cykler och loopar
i Salongen
En studie av återkoppling i frisörklassrummet

Anna Öhman

LICENTIATUPPSATS | Karlstad University Studies | 2015:11

Cykler och loopar i Salongen - En studie av återkoppling i frisörklassrummet
Anna Öhman
LICENTIATUPPSATS
Karlstad University Studies | 2015:11
Licentiatuppsatsen är skriven inom ramen för Lic-forskarskolan i yrkesämnenas
didaktik.
urn:nbn:se:kau:diva-34993
ISSN 1403-8099
ISBN 978-91-7063-622-6
©

Författaren

Distribution:
Karlstads universitet
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Institutionen för pedagogiska studier
651 88 Karlstad
054 700 10 00
Tryck: Universitetstryckeriet, Karlstad 2015

WWW.KAU.SE

Innehållsförteckning
KAPITEL 1. INLEDNING .................................................................................................................. 4
BAKGRUND ........................................................................................................................................ 4
Återkoppling och undervisning ................................................................................................... 4
FRISÖRUTBILDNINGEN .......................................................................................................................... 5
Studier av frisöryrket .................................................................................................................. 8
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR .............................................................................................................. 9
UPPSATSENS DISPOSITION ..................................................................................................................... 9
KAPITEL 2. FORSKNING OM BEDÖMNING OCH ÅTERKOPPLING .................................................. 10
OLIKA INRIKTNINGAR INOM BEDÖMNINGSFÄLTET ..................................................................................... 10
Perspektiv på bedömning ......................................................................................................... 11
KLASSRUMSBASERAD ÅTERKOPPLINGSPRAKTIK ......................................................................................... 18
Återkoppling i interaktion ........................................................................................................ 18
Återkoppling som tidskeende och representation .................................................................... 21
Forskning om frisörutbildning .................................................................................................. 22
SAMMANFATTNING AV STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER ................................................................................ 23
KAPITEL 3. ETT SOCIALSEMIOTISKT PERSPEKTIV PÅ ÅTERKOPPLING ........................................... 25
BEDÖMNING I RELATION TILL ETT SOCIALSEMIOTISKT PERSPEKTIV................................................................. 25
Socialsemiotik ........................................................................................................................... 26
Kunnande ................................................................................................................................. 30
SAMMANFATTNING AV TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ............................................................................. 32
KAPITEL 4. METODOLOGI OCH GENOMFÖRANDE ....................................................................... 34
URVAL OCH TILLTRÄDE ........................................................................................................................ 34
VIDEOOBSERVATION........................................................................................................................... 35
GENOMFÖRANDE .............................................................................................................................. 36
DATAMATERIAL ................................................................................................................................. 37
FORSKARENS POSITION ....................................................................................................................... 38
ETISKA ÖVERVÄGANDEN ...................................................................................................................... 40
STUDIENS TROVÄRDIGHET ................................................................................................................... 41
ANALYSARBETE ................................................................................................................................. 42
Grundantaganden om återkoppling i analysen ........................................................................ 42
Transkription ............................................................................................................................ 43
Kategorisering .......................................................................................................................... 46
KAPITEL 5. RESULTAT .................................................................................................................. 48
UTBILDNINGSMILJÖ OCH VERKSAMHET ................................................................................................... 48
Salongen ................................................................................................................................... 48
ÅTERKOPPLINGSFUNKTIONER ............................................................................................................... 50
ÅTERKOPPLINGSFUNKTIONERNAS VARIATION ÖVER TID.............................................................................. 52
Återkopplingscykler och responsiva loopar .............................................................................. 52
ÅTERKOPPLINGSFUNKTIONERS VARIATION ÖVER TID GENOM SEMIOTISKA RESURSER ........................................ 57
Att klippa herrfrisyr .................................................................................................................. 58
Att utföra olika färgbehandlingar ............................................................................................ 74
SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER AV RESULTATEN I SIN HELHET ................................................................ 84

KAPITEL 6. DISKUSSION .............................................................................................................. 87
KONSTRUKTION AV ÅTERKOPPLING ........................................................................................................ 87
CYKLER OCH LOOPARS BETYDELSE FÖR UTVECKLING AV KUNNANDE .............................................................. 89
MENINGSSKAPANDE REPRESENTATION ................................................................................................... 93
ÅTERKOPPLING OCH UNDERVISNING ...................................................................................................... 94
KUNNANDE ...................................................................................................................................... 96
REFERENSER ............................................................................................................................... 98

Bilagor
Bilaga 1: Informationsbrev
Bilaga 2: Samtyckesblankett
Bilaga 3: Filmsekvenstabell

Sammanfattning

Cykler och loopar i Salongen. En studie av återkoppling i
frisörklassrummet.
Intresset i denna studie är riktat mot klassrumsbaserad bedömning, närmare
bestämt återkoppling som en del av den dagliga undervisningen. Studien
undersöker återkopplingspraktik i frisörklassrummet relaterad till bedömning av
kunnande under pågående arbete, med fokus på kommunikationen mellan
lärare och elev. Kommunikation betraktas som interaktivt konstruerad och
studeras ur ett multimodalt perspektiv utifrån socialsemiotisk teori. Det innebär
att återkoppling studeras både verbalt i samtalsform, men även icke-verbalt i
form av bland annat gester, artefakter och blickar. De betraktas i detta
perspektiv
som
jämbördiga
resurser
i
meningskonstruktionen.
Videoobservationer har därför varit ett lämpligt sätt att undersöka
återkopplingspraktik i frisörklassrummet. Detta har gjorts under några
lektionspass när elever i årskurs 3 hade kundmottagning. Utifrån en timmes
inspelningar, har urval gjorts som visar kommunikation mellan lärare och elev
med gemensamt uppmärksamhetsfokus på ett pågående arbete. Urvalet baseras
på grundantagandena om återkoppling som interaktivt konstruerad och
multimodalt representerad.
Analysen av återkopplingspraktiken visar på ett mångfasetterat resultat eftersom
varje interaktion mellan lärare och elev är unik, således också deras
kommunikation. Ändå har återkopplingspraktiken visat sig vara konstruerad
enligt vissa återkommande mönster. Tre centrala återkopplingsfunktioner har
kunnat urskiljas: den kontrollerande, den instruerande och den värderande,
utgående från handlingar som kännetecknar dem. Vidare samspelar dessa
funktioner över tid i cykliska processer och loopar. I looparna tas elevens frågor
och behov tillvara i ett gemensamt utforskande. De kan betraktas som själva
kärnan i återkopplingspraktiken.
Nyckelord: återkoppling, klassrum, bedömning, multimodal, socialsemiotik,
kommunikation, interaktion, yrkesutbildning, kunnande

Abstract
Cycles and Loops in the Salon. A qualitative study of the role of feedback
in the hairdressing classroom.
The interest in this empirical study aims at assessment, more precisely feedback
as part of ordinary activities within hairdressing education. The study
investigates feedback practices related to assessment of knowing during
production, with focus on communication between student and teacher.
Communication is regarded as interactively constructed and is investigated
through a multimodal social semiotic perspective which implies studying verbal
as well as nonverbal resources in meaning making. Speech and body
movements are not subordinate to each other and are studied as contributing in
communication on their own terms.
Video observations were used to investigate feedback practices in the
hairdressing classroom, during a couple of lessons when last year’s students
received customers for various treatments. From one hour recording, a
selection was made showing communication between student and teacher with
joint focus of attention during production. The selection is based on the
assumption of feedback as interactively constructed and represented in a
multimodal way.
The analysis of the feedback practice shows a multifaceted result, since each
interaction between a student and a teacher is unique. Nevertheless, a recurrent
pattern of feedback construction could be discerned. Three important functions
of feedback were distinguished: that of control, instruction and evaluation.
Furthermore, these functions interplay in temporal processes of cycles and
loops. The core of feedback practice is found within the loop, where questions
and wonders from the student are brought into a joint investigation.
Key words: feedback, assessment, classroom, multimodal social semiotics,
communication, vocational education, knowing
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dina kloka kommentarer, utan dig hade jag nog fastnat i analysarbetet. Anna Lena Göransson - tack för att du har inspirerat mig in på den socialsemiotiska
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viktigt moment och jag är tacksam för konstruktiva synpunkter från Annica
Löfdahl och Marie Tanner. Återkoppling äger också rum i seminarieform och
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utvecklingsprocess: Christian Lundahl som gav mig en viktig start genom
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2014, tack för ditt gensvar.
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några mycket givande och inspirerande dagar med Theo van Leeuwen i en
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Sedan har vi de där dagliga mötena, när man passerar varandras arbetsrum eller
träffas med kaffekoppen i handen. Jag skulle vilja nämna många namn, men får
välja. Mitt varma tack går till Elisabeth Nyberg, för givande samtal och även
uppmuntran i olika skeden. Intresset att samla oss forskarskole licentiander för
gemensamma reflektioner och ta initiativ till större kontaktskapande träffar har
varit värdefullt.
Bland mina vänner vill jag tacka Marianne & Stefan alldeles speciellt, ni är
underbara. Allra närmast finns alltid min kära syster Kicki. Båda fångade av
skrivande har vi alltid kunnat dela dess glädje och vånda när ingen annan
förstår. Och bästa broder Roffe, med dig experten, har jag fått ställa mina
novisfrågor om videokonsten och teknikens utveckling. Mina lejonhundar
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Anna Öhman

Kapitel 1. Inledning

Bakgrund
Den här studien handlar om bedömning i form av återkoppling inom
frisörutbildningen. Bedömning innebär här att värdera ett aktuellt läge i
förhållande till ett eftersträvat mål och utforska olika alternativ att gå vidare.
Återkopplingen är då att förstå som själva kommunikationen av denna
värdering. En arbetsuppgift har olika faser och kvaliteter, liksom en elev är
undervägs i att tillägna sig ett visst kunnande. Det är kommunikationen mellan
lärare och elev i dessa olika skeden, som intresset riktar sig mot i denna studie
och som visar hur återkoppling är att förstå; en bedömning under pågående
arbete.

Återkoppling och undervisning
”Lärare bör fortlöpande ge varje elev konstruktiv återkoppling på hennes eller
hans kunskapsutveckling och tydliggöra vad som behöver utvecklas vidare”
(Skolverket, 2012a, s.15). Så kan man läsa i styrdokumenten och för många är
detta en självklar del av undervisningen. För andra kan det vara problematiskt,
för vad innebär egentligen konstruktivt och fortlöpande. Att tydliggöra vad som
behöver utvecklas vidare kan ges en instrumentell uttolkning där
återkopplingspraktik blir ett ändamål i sig, med matriser och metoder.
Bedömning blir då ett mål i stället för ett medel (Torrance, 2012; Biesta, 2009).
Som en del av en bedömningspraktik är återkoppling inte okomplicerad.
Bedömning kan tolkas som det enkelt mätbara och påverkar i sin tur hur
återkopplingen utformas.
Även om bedömning är ett mångfasetterat kunskapsobjekt, beskrivs det ofta i
kvantitativa termer eller förenklade bilder. Ur vetenskapligt perspektiv har
bedömning som en del av undervisningen däremot inte blivit föremål för
särskilt mycket uppmärksamhet och forskning. Att undersöka hur återkoppling
görs i klassrummet, kan bidra med kunskap om bedömning som en del av den
dagliga undervisningen. Det är en av orsakerna till denna studies inriktning som
söker ge inblick i ett klassrums pågående återkopplingspraktik. Bedömning i
form av återkoppling är att betrakta som en del av undervisningen med
utveckling av ett specifikt kunnande, i detta fall frisörkunnandet.
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Fler forskare tar upp behovet av att utforska bedömning inom själva
undervisningsinteraktionen (Sadler, 2010; Wiliam, 2011; Havnes, Smith, Dysthe
och Ludvigsen, 2012). Bedömning är svår att få syn på eftersom den inte alltid
artikuleras, utan utgår ofta från en oartikulerad förtrogenhet. Återkopplingen
däremot kommuniceras på sätt som ofta kan observeras och lämpar sig därför
att undersökas i sin praktik. Även om fokus riktas mot hur lärare gör
återkopplingar, är eleven förstås en förutsättning och en viktig medaktör,
eftersom återkopplingen är situation- och individbaserad. Jag betraktar
återkoppling som en interaktiv process där läraren också får återkoppling från
eleven.
Den dagliga bedömningspraktiken som äger rum i klassrummen som en del av
undervisningen behöver studeras och representeras (Dann, 2014; Ruiz-Primo,
Kroog & Sands, 2014). För att undersöka återkoppling har jag valt ett
multimodalt perspektiv, vilket innebär att jag är intresserad av att undersöka
klassrumskommunikation i en vidare bemärkelse än enbart det talade eller
skrivna språket. Jag studerar fler sätt än det verbalspråkliga att representera
kunnande på, där både kroppsspråk och materiella föremål som används i
kommunikationen synliggörs (Ruiz-Primo & Li, 2013).
Studien kan även betraktas som ett bidrag till förståelsen av hur undervisning
inom en viss hantverksutbildning går till, närmare bestämt frisörutbildningen.
Yrkesgymnasiet är lite beforskat och behovet av fler studier inom den delen av
utbildningssystemet är stort (Lindberg, 2011b), inte minst inom
bedömningsfältet. Eftersom återkoppling betraktas som en central del av lärares
undervisning och därmed bedömning, kan studier från klassrum bidra med
bilder av lärares bedömningsarbete (Lindberg, 2011a). Jag finner det därför
angeläget och aktuellt att utveckla kunskap om återkopplingspraktik med
utgångspunkt i den dagliga klassrumsinteraktionen.

Frisörutbildningen
Jag ger i det följande en kort beskrivning av mitt studieobjekt frisörutbildningen
i en historisk och yrkesgymnasial kontext med aspekter av branschtillhörighet.
Därefter redovisar jag kort några olika inriktningar av forskning om frisöryrket.
Frisörutbildningen har anor tillbaka till skråväsendets mästar- och
lärlingssystem från medeltiden. Yrkesbenämningen har skiftat från fältskär,
badare, barberare till frisör, vilket visar ett mångfasetterat ursprung. Yrket hade
5

från början en manlig inriktning med barberaren som både rakade och klippte
män. Först under 1900-talet växte damfriseringen fram och med den övertogs
också yrket av kvinnor (Nordberg, 2002). Idag är det vanliga att ha salonger för
både dam- och herrfrisyrer, men antalet manliga frisörer är lågt. Tänker man på
frisörer som har blivit kända namn, är det dock männen som är i fokus som
exempelvis Vidal Sassoon och i svensk kontext Björn Axén. Hantverksyrkets
historia med gesällprov och mästarbrev, är aspekter av yrkesutbildningen som
visar på bedömningar av yrkeskunnande och yrkesskicklighet som ligger utanför
skolans område. Gesällprov och mästarbrev utfärdas fortfarande och
examineras externt genom branschen.
Frisöryrket var länge ett hantverk med hög status och höga intagningskrav.
Utbildningen har också haft intag med relativt höga meritvärden. De har sjunkit
något med gymnasiereformen Gy11. Enligt utbildningsråd Caroline Robson (epost, 22 oktober 2014) har meritvärdena sjunkit från 213 på elever som gick ut
2013 till 190 på elever som började 2011 efter införandet av gymnasiereformen
Gy11. Enligt en nyligen publicerad rapport (Skolverket, 2014) är det fortfarande
stor skillnad mellan antal elever som väljer yrkesprogram, enbart 36 %
gentemot högskolförberedande, 64 %. Yrkesprogrammen uppvisar också
fortfarande större minskning av elevantal jämfört med högskoleförberedande,
men inte så stor nu (6 %) som hösten 2011-2012 (12 %). Hösten 2013 var det
totalt 8771 elever som gick på hantverksprogrammet (Skolverket, 2014). Av
dessa gick 3426 enligt utbildningsråd Caroline Robson (e-post, 22 oktober,
2014) på inriktning frisör, varav 79 män. I klassen som ingår i min studie, var
det inga manliga elever, inte heller manliga lärare, men bland kunderna var
fördelningen jämnare mellan män och kvinnor.
Frisörutbildningen är en inriktning och yrkesutgång inom yrkesgymnasiets 12
program, och ligger där under hantverksprogrammet. Den innehåller bland
annat hårvårdsbehandlingstekniker som klippning, färgning och permanent.
Förutom färdigheterna som tränas, är det ett yrkesspråk med specifika begrepp
som eleven skall tillägna sig. En intention i införandet av den nya
gymnasieskolan Gy11 är ett tydligare fokus på yrkeskunskaper (Sterner, 2011)
vilket även återspeglas i skiftet från benämningen yrkesförberedande till
yrkesprogram med yrkesexamen som slutmål. Det framhävs i Gy11 att
yrkeskunskaperna på ett tydligare sätt skall leda till anställning, vilket återspeglas
i begreppet anställningsbar som ofta används om målet med yrkesutbildningen.
Eleverna skall vara så väl föreberedda inför sin yrkesverksamhet att de skall
kunna gå direkt till en arbetsplats efter sin yrkesexamen (Skolverket, 2012b).
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Olika inriktningar inom programmen har fått egna kursplaner för att göra dem
mer yrkesspecifika. Däremot behöver eleverna läsa till ett antal kurser om de vill
ha högskolebehörighet, vilket betyder att det inte är någon garanti för att
utbildningen blir mer yrkespecifik, eftersom de då måste välja de
högskoleförberedande kurserna istället för yrkesspecifika fördjupningar.
I Gymnasieskola 2011 (Skolverket, 2011a) och Läroplan, examensmål och
gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Skolverket, 2011b) presenteras
utbildningen som innehållande, förutom kunskaper och färdigheter i
hantverksprocessen, även formgivning, entreprenörskap, kommunikation,
arbetsmiljö och service. Det är en mångsidig utbildning med både
hantverkskunnande och estetiskt tänkande. Eleverna skall därför både ges
möjlighet att öva hantverksyrkets olika moment, men också få förståelse för
olika utvecklingsmöjligheter som färg, form och komposition erbjuder. De skall
även öva yrkets fackspråk, utveckla miljömedvetenhet samt få kunskaper om
företagande. Bedömning är också något eleverna tränas i inom ramen för
utbildningen, då som bedömningar de gör i sina uppgifter. Ett illustrerande
exempel från frisörutbildningen skulle kunna vara användningen av färgkarta
för bedömning av nyans till en infärgning inklusive val av färgkombinationer.
Just färgmomentet innehåller många bedömningsmoment förutom färgkartan,
där det tas ställning till vad kunden har för aktuellt utgångsläge och önskemål.
Förutom färgkartan vid en färgning, skall hårets kondition, val av material och
metod bedömas för att nå det önskade resultatet utifrån olika parametrar som
tid, ekonomi, materialåtgång och hållbarhet, vilket visar bedömning som
professionell värdering. I övrigt ingår bedömning som riktas mot visat
kunnande och resultat, både av det egna arbetet och andra elevers. Det visar
något av komplexiteten i frisörkunnandet och den bredd av
bedömningserfarenheter eleverna behöver för att utveckla yrkesskicklighet.
Efter yrkesexamen på hantverksprogrammet är det en del frisörer som avlägger
gesällprov för att även bli godkända inom branschen, vars företrädare står för
bedömningen. I tillägg behövs 3000 timmars arbete på ett frisörföretag efter
avslutat hantverksprogram för att erhålla ett gesällbrev och bli behörig frisör
enligt branschens krav. Siffrorna på antal elever som tar gesällprov har varierat
under åren. Från år 2000 ökade antalet fram till 2008 med ett maxantal på 680
utfärdade gesällbrev. 2012 var det nere i 270 och i år 197. Av dem är endast
några enstaka per år riktat mot dam- eller herrfrisering, övriga både och.
Mästarbrev ökar, från 17 år 2012 till 79 mästerbrev utfärdade 2014 enligt Marita
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Olars1 (e-post, 26 mars 2013 och 22 oktober 2014) vilket anses bero på en
omstrukturering av mästarutbildningen som underlättar genomförandet.
Dagens så kallade programgemensamma kurser kallades tidigare innan Gy11
karaktärsämnen och det är i dessa ämnen som denna studie görs. De ger
programmet dess speciella profil, med den gemensamma beteckningen
hantverksteknik (Skolverket, 2000). Att samtliga inriktningar på
hantverksprogrammet har gemensamma kursplaner och betygskriterier, innebär
att de måste vara allmänt skriva och därmed blir de också mer öppna för lokala
tolkningar. Utbildningens uppläggning kan därför variera från den ena skolan
till den andra. Skolorna har ofta öppet för allmänheten en dag i veckan då de tar
emot kunder för olika hårvårdsbehandlingar, ofta är det sista årets elever som
får dessa uppdrag. Eleverna har dessutom arbetsplatsförlagd utbildning, där de
har praktik i olika frisersalonger, totalt 15 veckor. På så vis får de
arbetslivserfarenhet inför sina framtida yrkesliv.

Studier av frisöryrket
Jag redovisar kort några studier i det följande som en del av denna bakgrund
om frisöryrket och frisörutbildningen. De har dock inte direkt relevans för min
egen studie, där det är återkoppling som är kunskapsobjektet, men de ger en
kontextualisering av studieobjektet.
Samtalsinteraktion mellan frisör och kund har studerats, närmare bestämt den
avslutande sekvensen då kunden bedömer resultatet av klippningen (Oshima,
2009, 2014). Det är en bedömningspraktik som har relevans i ett professionellt
perspektiv, där frisören får direkt återkoppling på sitt arbete. Konstruktion av
hårfrisyrer som historiskt situerade resurser (Mc Murtrie, 2010), är ett annat
exempel på en studie från frisörpraktik. Forskning om frisöryrket kan också
göras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Nordberg (2002, 2004, 2005) har i ett
antal arbeten skrivit om frisörer med särskilt intresse av att undersöka yrket i
relation till föreställningar om könsroller och maskulinitet. Tidigare i kapitlet
presenterade jag några siffror över hur få manliga elever frisörutbildningen har,
trots sitt ursprung som ett manligt yrke. Få manliga frisörelever innebär i sin tur
att yrkesutövande manliga frisörer i Sverige är få.

1
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Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om yrkesgymnasiets
undervisningspraktik genom att undersöka konstruktionen av klassrumsbaserad
bedömning av frisörkunnande. Bedömning studeras i form av återkoppling
mellan lärare och elev i frisörklassrummet under pågående undervisning, med
fokus på kommunikation ur ett multimodalt perspektiv.
1. Vilka funktioner hos återkoppling kan identifieras och hur varierar de över
tid?
2. Vilka roller får olika semiotiska resurser i dessa funktioner och processer?

Uppsatsens disposition
Uppsatsen är strukturerad sex kapitel: I det första kapitlet inleds studien med en
kort bakgrund till kunskapsobjektet återkoppling. Därefter presenteras
studieobjektetet frisörutbildningen yrkeshistoriskt och utbildningsmässigt.
Sedan presenteras studiens syfte och forskningsfrågor. Vidare redovisas
uppsatsens disposition. I det andra kapitlet redovisas tidigare forskning med
relevans för studien utifrån bedömningsfältet och återkopplingspraktik. I det
tredje kapitlet redovisas det teoretiska perspektivet med centrala begrepp, som
studien konstrueras ur. Kapitel fyra har inriktning på metodologi och behandlar
studiens design samt olika aspekter av genomförandet. I kapitel fem ges först en
beskrivning av frisörklassrummet som utbildningsmiljö och verksamhet.
Därefter redovisas studiens resultat utifrån forskningsfrågorna vilka funktioner
hos återkoppling som kan identifieras, hur de varierar över tid samt vilka roller
semiotiska resurser har i dessa funktioner och processer. Kapitel sex diskuterar
studiens resultat i relation tidigare forskning och betydelsen av resultatet för
förståelse av återkopplingspraktik. Avslutningsvis bifogas: informationsbrev
och samtyckesblankett samt tabell över filmsekvenserna.
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Kapitel 2. Forskning om bedömning och återkoppling
Jag inleder detta kapitel om tidigare forskning med en kort presentation av
några inriktningar inom bedömningsfältet och redovisar därefter olika
perspektiv på bedömning innan jag går över till en genomgång av forskning om
bedömning och återkoppling av mer direkt relevans för min egen studie.

Olika inriktningar inom bedömningsfältet
En forskningsöversikt som har haft en avgörande betydelse för intresset för
bedömning internationellt, är Black och Wiliams forskningsöversikt över
formativ klassrumsbedömning från 1998. Under samma tid gjorde två andra
bedömningsforskare, Torrance och Pryor (1998) en etnografisk studie av hur
klassrumsbedömning konstruerades i praktiken. Hatties metastudie från 2009,
har också haft stort inflytande. Medan Black och Wiliam liksom Torrance och
Pryor inriktar sig mot klassrumspraktik, har Hattie en inriktning mot stora
elevgruppers resultat i form effektstorlek. Gemensamt är dock intresset för
klassrumsbedömning till skillnad från tidigare bedömningsforskning som har
fokuserat mer på frågor rörande reliabilitet och validitet av externt
administrerade prov och examinationer (Torrance & Pryor, 1998).
Det finns ett flertal källor som visar olika inriktningar inom den internationella
forskningen om bedömning: dels internationella forskningshandböcker som
exempelvis Handbook of Research on Teaching eller Handbook of Formative Assessment,
dels internationella organisationer och konferenser som exempelvis IAEA
(International Association for Educational Assessment) eller AEA-Europe
(Association for Educational Assessment). Även AERA (American Educational
Research Association) har sektioner för bedömningsfrågor.
Tre centrala tidskrifter inom bedömningsfältet är Assessment in Education:
Principles, Policy and Practice, Educational Assessment, Evaluation and Accountability
(EAEA) och Assessment & Evaluation in Higher Education. De visar tendenser i
bedömningsfrågor och utvärderingar inom utbildningssystemet. Begreppen
bedömning (eng. assessment) och utvärdering (eng. evaluation) visar på olika
inriktningar, där bedömning tar fasta på enskilda elevers prestationer och
utvärdering knyts till utvärderingen av en läroplan eller program. Tidskrifterna
illustrerar dessa två riktningarna ganska väl, även om det finns glidningar och
överlappningar. EAEA riktar intresset i sina artiklar mer mot övergripande
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utvärderingar, medan Assessment in Education har en mer klassrumsnära
inriktning. Den tredje tidskriften Assessment & Evaluation in Higher Education
riktar sig mot högre studier och yrkesutbildning, med fokus både på bedömning
och utvärdering. Utvärdering kan ses som ett överordnat begrepp inom vilket
bedömning inkluderas (Forsberg & Lindberg, 2010) och det är enligt min
uppfattning behov av båda för att ge en helhetsbild av utbildningssystemets
komplexitet.
Bedömning kan vidare betraktas utifrån ett psykometriskt eller
utbildningssociologiskt intresse med individ eller samhälle i fokus. Evidens- och
effektivitet är andra aspekter inom den internationella bedömningsforskningen,
där den senare har lett till ett ökat intresse för klassrummet med dess lärare och
elever. Det ses som ett viktigt område att utveckla mer kunskap om (Forsberg
& Lindberg, 2010). Enligt den översikt som Forsberg och Lindberg har
sammanställt, domineras svensk forskning om bedömning av kvantitativa
studier med inriktning på elevers prestationer (meritvärden, betyg, nationella
prov eller skolresultat). Men det visar sig också att intresset för andra typer av
frågor och resultat har ökat markant under 2000-talet. Studier av bedömning i
relation till lärares didaktiska arbete har enligt Lindberg (2011a) ökat och bidrar
med att ge fördjupade bilder av ett fåtal klassrum, lärare eller elever.
Inriktningarna kommer till uttryck både i policy och i forskning som två olika
sätt att se på utbildning, en progressiv pedagogisk och en marknadsliberal
diskurs (Korp, 2011). Den senare känner vi bland annat till genom
internationella mätningar och kunskapsutvärderingar som PISA (Programme
for International Student Assessment) och TIMMS (Trends in International
Mathematics and Science Study) där kunskapsmätningarna är normrelaterade
med syfte att rangordna och jämföra resultat mellan länder. I klassrummet
däremot är det den målstyrda kriterierelaterade bedömningen som gäller och
den progressiva diskursen framhåller bedömning som pedagogiskt verktyg
(Korp, 2011). Det är också det intresse som styr min studie, bedömning invävd
i undervisning och klassrumsinteraktion.

Perspektiv på bedömning
Eftersom det är bedömning som här är kunskapsobjektet, redovisas vissa
perspektiv på bedömning genom olika tolkningar av betydelsefulla begrepp
inom bedömningsfältet. Att det är nödvändigt att ha olika bedömningsmodeller
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för olika delar av utbildningssystemet, eftersom kunskapsdimensionerna kan
vara av olika slag (Carlsson, Gerrevall & Petterson, 2007), är förståligt och
rimligt. Förståelsen av begreppens innebörd kan dock undersökas i sin
flerdimensionalitet, både i uttolkning och i praktik.

Bedömning
Bedömning berör huvudsakligen två aspekter av skolans verksamhet. Dels är
det fråga om en myndighetsutövning där bedömning i form av elevers betyg
blir ett instrument för urval och kontroll. Dels handlar det om utbildning som
förlopp där bedömning är en del av den pedagogiska processen. Ett vanligt sätt
att beskriva bedömning idag är genom begreppen summativ och formativ
bedömning. Det är begrepp som förekommer både i styrdokument och
forskning. En summativ bedömning sammanfattar elevens kunskaper och
används för att beskriva ett resultat, medan formativ bedömning syftar till att
utveckla elevens kunskaper och lärarens undervisning processuellt. Det kallas då
lärande bedömning (Jönsson, 2010) eller bedömning för lärande (Lundahl, 2011).
Pedagogisk bedömning (Lindström, Lindberg & Pettersson, 2011) används också
synonymt med den formativa och omfattar liksom de föregående, bedömning
med en vid innebörd.
Bedömning kan således uppfattas innebära, förutom sin betygsättande och
selektiva funktion, en inriktning mot undervisning och lärande (Korp, 2011).
De summativa och formativa aspekterna av bedömningen kan dock tyckas
svåra att särskilja. Begreppen togs upp i en debatt redan på 60-talet då den
amerikanske vetenskapsfilosofen Michael Scriven argumenterade för behovet
av att se ” ’formative’ and ’summative’ evaluation”2 som olika funktioner, inte
olika typer av bedömning (Scriven, 1991, s. 20). Scriven tydliggjorde också
behovet av båda dessa bedömningsfunktioner när vissa ville slopa den
summativa. Även Taras (2005) reflekterar över begreppen summativ och
formativ bedömning. Hon menar att begreppen har kommit att användas i en
dikotomi där den summativa bedömningen har hamnat i ett dåligt ljus och den
formativa har kommit att framställas som ett bättre alternativ. Istället för att se
2

Att Scriven använder begreppet evaluation istället för det vanligare assessment, kan tänkas bero på den amerikanska
kontexten, men framför allt att det är ett mer övergripande bedömningsbegrepp i betydelsen av utvärdering.
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de två som separata motsatser hävdar Taras, med referens till Scriven (1991), att
all bedömning i grunden handlar om värdering eftersom det är en bedömning
av en målrelaterad kvalitet fram till en viss punkt. Hon anser därför att den
summativa funktionen är en nödvändig förutsättning i all bedömning. Det som
skiljer är syftet och Taras menar att den formativa funktionen både innefattar
och rättfärdigar bedömningens summativa parametrar, uttryckt som
återkoppling. Mål och kriterier görs explicita genom återkopplingen. Det finns
också en uppfattning om att all bedömning är formativ, och då inte
nödvändigtvis i positiv bemärkelse. Torrance (2007, 2012) ger en kritisk
beskrivning av utvecklingen mot den allt större fokuseringen på bedömning
inom högre utbildning som han sammanfattar i begreppet bedömning som lärande
(eng. assessment as learning, se Torrance, 2007). Han menar att istället för att
utveckla kritiskt tänkande individer, blir kravet på transparens och
kriterierelatering alltmer dominerande med bedömning som instrument och
mål, istället för ett utmanande och undersökande lärande.
Ett annat sätt att beskriva bedömning är informell formativ bedömning (eng.
informal formative assessment, se Ruiz-Primo, 2011). I en artikel där hon
diskuterar begreppsbildning inom bedömning utifrån olika studier, förklaras
den informella bedömningen som den som sker i farten inom den dagliga
undervisningen, genom olika interaktioner lärare och elever emellan. RuizPrimo använder även begreppen bedömningssamtal eller instruktiva dialoger
om denna form för bedömning och hävdar att det är ett sätt för lärare att nå
elevernas tänkande utan att bli påträngande, eftersom denna form av
bedömning sker som en del av en redan pågående aktivitet. Det anses vara den
återkopplingspraktik som lärare gör varje dag: ”… the unceremonious informal
formative assessment practices that teachers employ every day” (Ruiz-Primo,
2011, s.15). I viss mån kan man säga att all bedömning är formell när den sker
inom skolans ramar, eftersom skolan är en institution för utbildning driven
utifrån bestämda riktlinjer och lagar. Det informella skulle i så fall tillhöra det
som ligger utanför skolans officiella verksamhet. Jag förstår dock det informella
här som den interaktiva bedömningspraktiken som är en del av den dagliga
undervisningen, där värderingar ständigt görs och bedömningen inte är det
primära. Indirekt bedömning är ett annat sätt att beskriva en
bedömningspraktik som sker som en del av den dagliga undervisningen utan
direkta institutionella spår som betyg och prov (Björklund Boistrup, 2013).
Det begrepp som kan tyckas samla de olika funktionerna av bedömning är
klassrumsbedömning (eng. classroom assessment). Ruiz- Primo och Li (2013)
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betonar i en metaanalys av formativ återkoppling betydelsen av mer forskning
om den dagliga undervisningen som har ekologisk validitet, eftersom många
studier görs under laborativa och artificiella omständigheter som interventioner.
De påpekar också behovet av att studera exempel på återkoppling som
inkluderar kroppsspråk, artefakter och instruktion. Föreliggande studie från
frisörklassrummets återkopplingspraktik är med sitt multimodala perspektiv på
den dagliga undervisningen, ett bidrag till detta.

Återkoppling
Återkoppling betraktas av ett antal bedömningsforskare, som själva kärnan i det
som kallas formativ bedömning och klassrumsbedömning (Sadler, 1989; Hattie
& Timperley, 2007; Black & Wiliam, 2009). Ordet i sig kan dock ha en
retrospektiv framtoning även om det är den framåtsyftande funktionen fler
menar är den centrala (Shute, 2008; Sadler, 2010). Återkoppling kan betraktas
utifrån både vad eleven har visat sig kunna, och vad som behövs vidare i
kunskapsprocessen för att utveckla sitt kunnande inom ett visst ämne eller
färdighet. Då kan det beskrivas som en kalibrerad återkoppling som anpassas
till elev och behov (Hattie & Gan, 2011).
En definition som det refereras till i många artiklar när det gäller förståelse av
återkopplingsbegreppet, är den numera klassiska av Ramaprasad (1983), där
återkoppling beskrivs i termer av information som kommer till användning. Det
kan tyckas väl snävt att konsekvensen då blir att det inte är att uppfatta som
återkoppling, om informationen inte kommer till användning. Användning
förstås som att omsätta i praktik, antingen på ett konkret eller mer abstrakt
plan. Det kan handla om att eleven utifrån en frågeställning till läraren, får
tillgång till ett lämpligt tillvägagångssätt som sedan används i uppgiften. Det kan
även vara frågan om en förmåga att planera och reflektera, som inte är direkt
synlig, men där en ny kunskap också kommer till användning. Det visar sig från
studier där elever har fått uttala sig om sin upplevelse av återkoppling, att det
just problematiserats att de ofta inte upplever att de får möjlighet att använda
den återkoppling de får (Havnes m fl, 2012). Samtidigt är det fler
bedömningsforskare som är tveksamma till att kunna uttala sig om själva
användningen. Ibland är det tydligt, men oftast svårt att veta (Ruiz-Primo m fl,
2014).
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Återkoppling kan också studeras utifrån hur den ges. Hattie och Timperley
(2007) har gjort en indelning i fyra nivåer som sträcker sig från uppgift eller
produkt, process, självreglering och person (eng. task, process, self-regulation,
self, se Hattie och Timperley, 2007). Återkoppling som riktas mot process och
självreglering anses ge eleven möjlighet till att utveckla större
abstraktionsförmåga och metakognitiva färdigheter, vilket innebär förmågan att
kunna överföra kunskaper mellan olika områden och även bedöma sitt eget
kunnande och ett arbetes kvalitet. Det är aspekter av självständighet och
reflexionsförmåga som Torrance (2012) efterlyser i sin kritik av en mekanisk
tillämpning av återkoppling, som i syfte att vara transparent istället riskerar att
göra eleverna okritiska och undervisningen förutsägbar. För det är inte så att
återkoppling alltid är något bra eller en garanti för kunskapsutveckling. Det
finns studier som pekar på motsatsen (Kluger & De Nisi, 1996), vilket anses
bero bland annat på hur den ges och används.
Sadler har sedan 80-talet varit tongivande i analysen av återkopplingsbegreppet
och dess funktion. Liksom Ramaprasad (1983), betonar Sadler (1989)
betydelsen av att informationen i återkopplingen tillämpas, vilket i sin tur har att
göra med hur eleven har tillägnat sig förmågan att göra kvalitativa omdömen. I
grunden handlar det om att utöka sin förståelse och sitt kunnande, att bli mer
medveten om vad som kännetecknar ett bra arbete och hur det kan utföras.
Återkoppling berör därför enligt Sadler i lika stor grad läraren, eftersom denne
behöver fatta beslut angående undervisningen utifrån elevens behov. Det kan i
detta perspektiv uppfattas som en interaktiv process där både elev och lärare är
aktiva medskapare i den meningskonstruktion och handling som
återkopplingen representerar. Det är en aspekt som också lyfts fram av
Lindberg (2011a) när hon beskriver behovet av att vara medveten om
ömsesidigheten i den här typen av bedömning.
Återkoppling relateras således till multidimensionella omdömen: ”Complex
learning outcomes of the type that are assessed by making direct qualitative
judgements are common in a wide variety in secondary, vocational, further and
higher education…” (Sadler, 1989, s.125). Multidimensionella omdömen är
kvalitativa och vanliga inom yrkesutbildning. De handlar dock aldrig enligt
Sadler bara om att beräkna eller mäta, utan omdömena omfattar en process där
både idéer, rörelser och färdigheter integreras. Det kan på så vis vara något som
tar sig uttryck inte enbart i lärarens återkoppling till eleven inom ramen för en
uppgift, utan även i elevens utveckling av uppgiften i relation till den
eftersträvade yrkesskickligheten, utifrån egna omdömen. Till det förutsätts att
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eleven har fått möjlighet att utveckla en förmåga i att bedöma kvalitet genom
varierade erfarenheter. Sadler (1989) använder begreppet autentisk
bedömningserfarenhet om detta. Begreppet autentisk är tvetydigt på så vis att det
ger sken av äkthet och något naturligt förekommande. Dels kan man fråga sig
vad det i så fall skulle vara, dels handlar det ju här om en utbildningskontext
med sina värden och mål präglade av ideologier och traditioner. Det autentiska
kan dock hänvisa till en bedömningserfarenhet som riktar sig mot det
yrkesmässigt relevanta, där bedömning omfattar en värdering av det egna
arbetet.
Det talas också om tyst kunskap (eng. tacit knowledge) i förbindelse med
yrkesutbildning (Lindberg, 2003; Andersson Gustafsson, 2002). Även Sadler
(2010) tar upp aspekter av återkoppling relaterat till tyst kunskap. Läraren kan
sägas besitta en sorts expertkunskap, artikulerad eller ej. Risken är enligt Sadler
att hamna i ytterligheterna, antingen inte verbalisera tillräckligt eller instruera för
mycket, något som även Torrance (2012) tar upp när han beskriver vissa
tendenser i bedömningspraktiken mot en mekanisk tillämpning i en strävan mot
transparens. Det är eleven som skall utveckla sitt kunnande för att bli alltmer
självständig och säker, men också kritisk. Att begreppet tyst kunskap används är
i sig inte oproblematiskt även om det är vanligt, Molander (1996) påminner om
att i grunden är all kunskap tyst. Det tysta kan också betraktas som kännetecken
på ett avancerat professionellt kunnande (Sadler, 2010). Hur kunskap
kommuniceras skiljer sig åt och det väsentliga är att se hur det kan ta sig uttryck
i interaktion. Tyst är egentligen inte någon rättvisande översättning från
engelskans tacit, utan det handlar snarare om underförstådd kunskap (Carlgren,
2009). Frågan är dock om det inte finns fler sätt än det verbalspråkliga, att ge
det underförstådda representation.
Återkoppling rymmer även en interaktiv syn på undervisning och lärande:
”…encompassing all those activities undertaken by teachers, and/or by their
students, which provide information to be used as feedback to modify the
teaching and learning activities in which they are engaged” (Black & Wiliam,
1998,s.7). Tidsaspekten är också av betydelse när återkoppling beskrivs och fler
forskare använder begreppet cykel (Thompson & Wiliam, 2007; Ruiz- Primo,
2011; Lundahl, 2012) eller loop (Ramaprasad, 1983; Sadler, 1989), för att
beskriva det cirkulära, där återkopplingen uppfattas som något återkommande i
större och mindre processer. Även timingen ses som betydelsefull, där
omdelbar eller fördröjd återkoppling anpassas utifrån elevens behov (Wiliam,
2011).
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Sammanfattande reflektioner av betydelse för min studie
Mitt fokus ligger på den dagliga bedömningen som en del av den pågående
undervisningen. Att studera hur återkoppling används och vilken respons den
får hos eleverna, anses vara centrala aspekter i vidare forskning (Hattie & Gan,
2011; Havnes m fl, 2012). Klassrumsbedömning också kallad klassrumsbaserad
bedömning (Korp, 2011), är lämpliga begrepp för det jag söker beskriva,
eftersom det är återkoppling inom ramen för den dagliga klassrumspraktiken
som är mitt intresseområde. Fokus riktas här mot hur återkoppling görs i
interaktion mellan lärare och elev samt vilka resurser som används i denna
kommunikation.
Jag förstår det informella bedömningsbegreppet hos Ruiz-Primo (2011) som
nära den klassrumsbaserade bedömningen. Det överensstämmer med mitt
intresse för att undersöka den bedömning som pågår i den dagliga
klassrumsinteraktionen, i form av återkoppling lärare och elev emellan. Även
den senare artikeln av Ruiz - Primo och Li (2013) där de påpekar behovet av att
studera förkroppsligade aspekter samt artefakter i bedömningen, är relevant för
min studie. Ruiz -Primos begrepp informell formativ bedömning, förstår jag
som den indirekta bedömning som ingår i undervisningen utan att vara
formaliserad i en i förväg preciserad struktur, exempelvis ett skriftligt prov eller
ett muntligt förhör. Denna indirekta bedömning är av betydelse för att läraren
skall få syn på elevens kunnande, så att den vidare undervisningen kan anpassas.
Ruiz-Primos begrepp bedömningssamtal och instruktiva dialoger förtydligar
innebörden av den indirekta bedömningen som en pågående kommunikation.
Undervisning och återkoppling i frisörklassrummet görs ofta i dialog lärare och
elev emellan. Genom dialogen kan både elev och lärare få återkoppling, läraren
på sin undervisning och eleven på sin förståelse och sitt kunnande.
Vidare är det multidimensionella (Sadler, 1989) en syn på bedömning som i
högsta grad är relevant inom hantverksutbildningen. Elever och lärare synliggör
och utför mångdimensionella uppgifter, där abstrakta aspekter av yrkeskunskap
är sammanvävda med det konkreta. Det visar både på en komplexitet och
överenstämmelse som jag uppfattar passande även i beskrivningen av
återkoppling inom frisörutbildningen. Eleverna befinner sig på olika etapper i
frisökunnandet, deras behov ser därför olika ut och även om utbildningens mål
är likartade, är de individuella erfarenheterna på vägen mot yrkesskicklighet
varierande. Den multidimensionella yrkesnära bedömningserfarenheten kan
eleverna inom frisörutbildningen få tillgång till på en rad olika sätt, exempelvis
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när de utför olika hårbehandlingar på kunder i skolan eller på praktikplatsen. De
får erfarenhet av att både bedöma och bli bedömda till exempel när de
uppskattar längdförhållanden inför klippning eller bedömer tidsåtgång vid
färgning, samtidigt som de bedöms i sitt kunnande av sina lärare och kunder.
Tyst kunskap i betydelsen av underförstådd kunskap, är aspekter att ta med i
betraktandet av frisörutbildningens återkopplingar i interaktionen mellan lärare
och elev. Sett ur ett multimodalt perspektiv är inte det verbalspråkliga
överordnat andra sätt att kommunicera. Eftersom undervisningen är upplagd så
att läraren ofta ägnar sig åt en elev i taget under kundpassen, kan
återkopplingspraktiken synliggöras, där både tal, kroppsrörelser och artefakter
fungerar som resurser i meningskonstruktionen. På så vis kan olika dimensioner
och funktioner i återkopplingen framträda.
Mot bakgrund av ovanstående undersöks i föreliggande studie konstruktionen
av klassrumsbaserad bedömning av frisörkunnande. Bedömning studeras i form
av återkoppling mellan lärare och elev i frisörklassrummet under pågående
undervisning, med fokus på kommunikation ur ett multimodalt perspektiv.

Klassrumsbaserad återkopplingspraktik
Eftersom yrkesgymnasiet är lite beforskat, inte minst vad gäller
bedömningsfältet är det nödvändigt att söka studier från andra delar av
utbildningssystemet. I det som följer ges inblickar i en av fler inriktningar inom
bedömningsforskningsfältet, nämligen klassrumsforskningen. Inte alla studier
har återkopplingsbegreppet i explicit fokus, men jag väljer ändå att ta med dem
eftersom det är klassrumsstudier relaterade till bedömning i någon form av
återkopplingspraktik.

Återkoppling i interaktion
I Sverige är det framför allt Tsagalidis som har utforskat bedömningsfrågan
inom yrkesgymnasial utbildning (Hotell- och restaurangprogrammet). Studien
från 2008 baseras på videoobservationer av elever i undervisning och utgår från
en intervjustudie av lärare och lärarstudenter, där hon använder begreppet
kunnande för sitt kunskapsobjekt. Kunnande beskrivs som mångdimensionellt
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och dynamiskt innehållande kunskapsformer, nyckelkvalifikationer3 och
yrkeskunskaper. Resultatet visar att nyckelkvalifikationer och erfarenhet utgör
centrala aspekter i bedömning av karaktärsämnen, vilket innebär att den nya
eleven som inte har upparbetat någon större erfarenhet inte kan nå längre än en
godkändnivå. Det kan jämföras med det Lindberg (2003) hävdar att det är olika
kunnanden som praktiseras på arbetsplats och inom yrkesutbildningen, vilket
gör att yrkeskunnande inte är möjligt att uppnå inom skolan, endast som en
förberedelse och som ett mål. Yrkeskunnande kräver flera års erfarenhet från
arbetslivet. När det gäller nyckelkvalifikationer finns det olika synsätt inom
yrkesforskningen. Billett (2003) anser att de nyckelkvalifikationer som förs fram
internationellt är för breda och abstrakta. Problemlösningar behöver däremot
vara tydligt kontextuellt situerade utan att bortse från utbildningens specifika
praktik och miljö där varje yrke har sin expertis. Här är den underförstådda
erfarenhetsbaserade kunskapen avgörande (eng. tacit knowledge), som kräver
praktik för att få förtrogenhet med ett visst yrkeskunnande.
Lärares frågor är ett annat fokus för studier av klassrumsbaserad bedömning.
Tsagalidis (2012) har undersökt lärares frågandepraktik i relation till
kunnandebedömning. Resultatet visar att frågandet är en framträdande aktivitet
i undervisningen, som inte kan särskiljas från kunskapsbedömningen. Resultatet
visar också att den vanligaste frågestrukturen är den informationssökande, som
riktar sig mer direkt mot uppgiften. Retroaktiva frågor av metakognitiv karaktär
är dock få. Återkopplingsbegreppet används för att beskriva frågandets syfte att
få eleven att lyckas med uppgiften, ”Lärarens frågor stödjer eleven i dennes
lärande genom konkret återkoppling”(Tsagalidis, 2012, s.10). Det beror på
läraren, vilken kunskap eleven ges möjlighet att visa fram. Tsagalidis tar dock
inte upp betydelsen av att betrakta språket i vidare bemärkelse än det
verbalspråkliga, utan håller sig till det talade. Restaurangutbildningen är liksom
hantverksutbildningen enligt min förståelse, till stor del förkroppsligad och
hennes valda metod med videoinspelningar möjliggör ett bredare perspektiv på
kommunikation där gestik, blick, artefakter och kroppsplacering ingår.
Kommunikation i form av frågestrukturer har också studerats med en
multimodal ansats av samtal från den schweiziska lärlingsutbildningen
(Filliettaz, 2011; Fillietaz, Losa och Duc, 2013) Resultaten visar på assymetrier
och begränsade repertoarer av semiotiska resurser i kommunikationen.

3

Nyckelkvalifikationer är generella kunskaper som inte är direkt knutna till ett visst yrke. Det kan bland annat
handla om förmågan till självständighet eller samarbete.
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Ett annat sätt att undersöka återkopplingspraktik, är att under en längre period
studera både yrkes- och högskoleförberedande gymnasieskolor (Havnes m fl,
2012). Återkopplingen i högskoleförberedande program visade sig oftast vara
knuten till betyg och att elevernas delaktighet var svag, medan i yrkesgymnasiet
kom återkopplingen till användning i högre grad. En av slutsatserna är att
integrera återkopplingen mer som en del av den vanliga undervisningen (jfr
Högberg, 2009; Johansson, 2011). Den bedömning som sker inom
undervisning när eleven får direkt återkoppling på sitt arbete under den
pågående produktionsprocessen, upplevs som meningsfull. Återkopplingen
görs i den aktuella situation eleven befinner sig i (Tanggaard, 2004; Tanggaard
& Elmholdt, 2008).
Återkoppling som en del av undervisningen kan även studeras genom den
interaktion som äger rum i förbindelse med instruktioner. Lindwall och
Ekström (2008) och Ekström (2012) har undersökt slöjdundervisning inom
lärarutbildningen. Resultatet visar hur komplext det är att följa instruktioner
och betydelsen av att läraren får syn på elevens kunnande genom konkreta
handlingar, för att kunna anpassa sina instruktioner så att de är responsiva
(Lindwall & Ekström, 2008). De använder inte återkopplingsbegreppet, men
beskriver enligt min förståelse det som kan kallas en återkopplingsprocess när
de studerar interaktionen mellan bedömning, instruktioner och
demonstrationer. Kunskapsprocessen studeras som förkroppsligad och inte
enbart verbalspråklig. På så vis blir kommunikationen belyst i sin
flerdimensionalitet och komplexitet. Studierna visar dock på tomrum i
kommunikationen, som den instruerade själv måste fylla och bedöma vad som
är relevant. Den värdering som görs i förbindelse med bedömning av ett
resultat var ospecifik, vare sig det handlade om beröm eller kritik (Ekström,
2008). Preciseringar i kommunikationen förblev oartikulerade och förståelsen
av återkopplingen är därmed begränsad. Eleven får då inte tillgång till att erfara
kvalitativa omdömen för att sedan själv kunna använda det som redskap att
bedöma kvalitet. Det visar på hur delar i kommunikationen är fragmentarisk,
vilket gör att förståelsen av återkopplingen reduceras (jfr Gamlem & Smith,
2013; Ahlstrand, 2014).
Tillsammans tydliggör dessa studier hur återkoppling görs i en interaktiv
process och att det är just som del av ett pågående arbete, vare sig det handlar
om bordsdukning, virkning, teknikproduktion eller gestaltande förmåga, som
återkopplingen blir dynamisk. Studierna pekar på behov av förtydligande av det
verbalspråkliga. Ett återkommande problem är att viktiga aspekter i
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kommunikationen relaterade till bedömning, förblir underförstådda och därmed
oartikulerade. Fler av studierna tar också upp kroppens betydelse för att förstå
interaktion inom undervisning, men utan att analysera interaktionen specifikt
som återkopplingspraktik.

Återkoppling som tidskeende och representation
Återkoppling studeras också utifrån tidsskeenden och meningskapande.
Komplexiteten i återkopplingspraktiken blir tydlig när den undersöks i
pågående undervisning. Ruiz-Primo m fl (2014) har i ett klassrumsprojekt om
klassrumsbedömning i grundskolan, studerat återkoppling i relation till särskilda
undervisningsmoment, både verbalspråkligt och i form av förkroppsligade
handlingar i interaktionen mellan lärare och elev. Återkoppling tolkas som
formativa bedömningsepisoder (jfr Sadler, 2010) utifrån fyra olika kategorier av
aktiviteter. Tidsskeendena i episoderna sågs som cykliska processer och
betraktades som oavslutade om de inte innehöll samtliga kategorier. Resultatet
visar på den komplexitet återkopplingspraktik innebär, både vad gäller
förståelsen av vad som utgör återkoppling och att studera det inom ramen för
klassrumsaktiviteter. Huruvida återkopplingen kom till användning var svårt att
urskilja från olika undervisningsaktiviteter och tidigare återkoppling.
Återkopplingspraktik kan också undersökas utifrån hur mening skapas genom
olika semiotiska resurser som används i kommunikationen. Insulander och
Svärdemo-Åberg (2014) har studerat bedömningspraktik i förskolan och belyser
hur vissa kunskaper ges en framträdande representation.4 Genom analys av
särskilt emfaserade kunskapsrepresentationer, kunde de urskilja bedömningsoch värderingsfrågor. Barnens uppmärksamhetsfokus togs inte till vara i ett
gemensamt utforskande och då inte heller deras tecken på lärande.
Återkoppling konstrueras och representeras i de semiotiska resurser som
deltagare väljer att kommunicera med. Vilka representationsformer som ges
företräde har även Kjällander (2011), Åkerfeldt (2014) och Magnusson (2014)
studerat. De teckensystem och resurser som används inom undervisningen har
betydelse för vilka representationer av kunskaper eleverna ges möjlighet att
utforma, val som i sin tur påverkar vilka kunskaper som går att utveckla och
därmed bedöma.

4

De använder begreppet emfas där Kress (2003) och van Leeuwen (2005) använder salience.
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Björklund Boistrup och Selander (2009) beskriver i en studie från grundskolan
hur implicita bedömningshandlingar konstrueras, när återkoppling görs med
olika semiotiska resurser utifrån lärarens outtalade bedömning av elevens
förutsättningar och behov. Återkoppling gjordes på ett annat sätt när eleven
inte förväntades klara en viss nivå, vilket betyder att elever får olika tillgång till
meningserbjudanden. Klassrumsbedömning i matematik har studerats vidare av
Björklund Boistrup (2010, 2013). Resultatet pekar på att det är när
problemlösning och reflektion erbjuds ett flertal uttrycksformer, som elevernas
engagemang och lärande är tydligast. Hur semiotiska resurser används skapar
olika förutsättningar för lärande och har även studerats som teckenskapande i
representationscykler inom körsång (Sandberg Jurström, 2009). I en studie av
förevisande undervisning i dans var det läraren som använde många semiotiska
resurser i sin kommunikation och var mest aktiv, medan elevernas tid för eget
utforskande var begränsat (Notér Hoshidaar, 2014). Återkoppling blir då något
läraren ger och studenterna får.
Det som förenar studierna är det multimodala perspektivet med intresset för val
av resurser samt inriktningen mot bedömning, som flera har. När
kommunikation analyseras ur ett multimodalt perspektiv, blir det möjligt att
urskilja vilken mening som erbjuds och vilka resurser som inte tas tillvara i
kommunikationen. De illustrerar betydelsen av att undersöka återkoppling i
vidare bemärkelse än den verbalspråkliga. Metodologiska utgångspunkter i valet
av videoobservationer ger möjligheter att undersöka kommunikationen i detalj.

Forskning om frisörutbildning
Forskning om yrkesgymnasiet är som tidigare nämnt begränsad och vad gäller
frisörutbildningen desto mindre. Andersson Gustafsson (2002) har genom
fallstudier undersökt frisörers yrkesberättelser, för att ta reda på vad som är
viktigt vid lärandet av hantverksyrken. Resultatet pekar på omdömets betydelse
i yrkesskickligheten och hur den minskade praktiktiden i utbildningen påverkar
yrkeskunskapen negativt. Rätt omdöme i rätt tid är viktiga professionella
kvaliteter inom frisörers yrkesexpertis. Det är enligt Andersson Gustafsson
något som bara kan utvecklas i dialog och praktik. Hon beskriver det utifrån ett
mästare - och lärlingsperspektiv:
Den insikt som eleven så småningom får är kunskapen som finns inom
yrkeskontexten. Med tiden växer insikt och kunskap och med hjälp av en
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god mästare når så småningom eleven mer och mer kunskap för att till sist
själv kunna göra de riktiga bedömningarna och ta de bästa besluten i
situationer som uppstår inom verksamheten. Om lärlingen istället möter
en mästare som överför sin egen kunskap ’genom påståenden och utan
dialog’, är det inte säkert att lärlingen når den kunskap som är nödvändig
för att bli en kompetent yrkesutövare. Nivån på lärlingens yrkeskunskap
begränsas av att ingen kunskapsprocess har startats och inga frågor har
bollats. (Andersson Gustafsson, 2002, s. 192-193)

Betydelsen av dialog och kontext, där återkopplingspraktik förstås som
interaktivt situerad och kommunicerad, är något jag tar med mig i min egen
studie från frisörutbildningen. I dialog där elevens frågor tas till vara, finns det
utrymme för en ömsesidig återkopplingspraktik och ett gemensamt
utforskande.

Sammanfattning av studiens utgångspunkter
En interaktiv återkopplingspraktik görs bland annat genom lärares frågande och
har relevans för min studie av den dagliga bedömningspraktiken. Samtal med
frågor och svar har möjlighet att bli specifika och ges vid rätt tidpunkt, som en
del av en pågående process. Det är aspekter jag ser som aktuella även i
frisörklassrummet, där återkoppling på elevernas hårvårdsbehandlingar på
kunder är en integrerad del av undervisningen och den klassrumsbaserade
bedömning jag studerar. De samtal interaktionen innehåller, inkluderar
förkroppsligade resurser som spelar en central roll i meningskonstruktionen och
därmed i återkopplingspraktiken. Men utan elevens frågor blir
kommunikationen ensidig och återkopplingen likaså.
Att förstå återkoppling som responsiva instruktioner inom förkroppsligad
undervisningsinteraktion, är relevant i frisörklassrummets undervisning med
sina kundpass. Hantverket handlar om en kroppslig undervisning med
instruktioner som anpassas interaktivt, dels handlar det också om att träna
färdigheter i olika hårvårdstekniker. Jag tolkar responsivitet som ett uttryck för
en interaktiv återkopplingspraktik lärare och elev emellan. Diskrepansen mellan
läraren som expert och eleven som novis, visar på det mångfasetterade i ett
kunnande. Även om den förkroppsligade undervisningssituationen synliggör
kunnande både för elev och för lärare, finns det oartikulerade som
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underförstådd kunskap också i kommunikationen. Förevisande undervisning i
form av demonstrationer är ett sätt att ge det underförstådda en synlig
representation, men behöver kombineras med det verbalspråkliga i
frågeställningar, beskrivningar och yrkesbegrepp.
Den socialsemiotiska ansatsen ger redskap att undersöka återkopplingspraktik,
bland annat genom att uppmärksamma mönster i kommunikationen i vad som
ges en framträdande position, i detta fall vad gäller kunnande. Kunnande visar
till en förståelse av bedömningsobjektet, som att veta vad man gör och varför.
Elevens kunnande kan uppmärksammas och erkännas på olika sätt och det är
elevens visade kunnande som kan bedömas. Hur kunnande uppmärksammas, är
beroende av användningen och skapandet av olika semiotiska resurser i
meningskonstruktionen. Olika teckensystem erbjuder eleverna större eller
mindre möjligheter till aktivt engagemang och deltagande. Det har betydelse för
hur mening skapas och vilka kunskapsrepresentationer som blir möjliga. Studiet
av en integrerad återkopplingspraktik, som en del av den dagliga
undervisningen, kan belysa dessa aspekter
Studierna om återkopplingspraktik har fler gemensamma teman som brister i
kommunikationen, uppskattning av användning av återkoppling och behov av
att se återkoppling som förkroppsligad. Däremot finns det inga studier från
yrkesgymnasiet som undersöker ur ett multimodalt perspektiv, hur återkoppling
konstrueras inom den dagliga undervisningspraktiken. Att bidra med kunskap
om hur deltagare gör återkopplingar genom en rad olika teckensystem är
angeläget. I de flesta studier är det fortfarande det verbalspråkliga som får
företräde medan ett fåtal forskare tittar på sitt material med en multimodal
ansats, vilket ger helt andra resultat. För det handlar till sist om vilka
meningserbjudanden som får en framträdande roll och vilka som inte erbjuds
en representation. Det behöver undersökas vetenskapligt.
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Kapitel 3. Ett socialsemiotiskt perspektiv på återkoppling
Teoretiskt utgår denna studie från ett socialsemiotiskt perspektiv som även är
ett perspektiv på bedömning. Här fokuseras bedömning genom att undersöka
återkoppling inom ramen för den dagliga undervisningen. I det socialsemiotiska
perspektivet är det det observerbara i interaktionen mellan lärare och elev som
studeras: vilka kunskapsrepresentationer som uppmärksammas och vilka
semiotiska resurser som används i denna kommunikation. I interaktionen är
elevens teckenskapande inte underordnat lärarens, utan en resurs för
återkoppling till läraren. Det multimodala perspektivet omfattar studiet av
kommunikation på detaljnivå och synliggör vilka resurser som ingår och hur de
används. Det blir därför elevens kunnande i form av representationer som blir
bedömningsobjektet – den kunskap som blir synlig i handling.

Bedömning i relation till ett socialsemiotiskt perspektiv
Kress (2009) beskriver det socialsemiotiska perspektivets roll i relation till
bedömning. Eftersom all kommunikation är multimodal, det vill säga att
meningsskapandet görs via en rad olika teckensystem med olika resurser, har
detta perspektiv relevans även för bedömning. Frågan blir hur bedömning kan
ses multimodalt, vad blir synligt för bedömaren när olika teckensystem i
meningsskapandet uppmärksammas? Kress använder begreppet tecken på lärande
för det som kan bli synligt för bedömning, representationer uttryckta med hjälp
av olika teckensystem och resurser. Bedömning för tankarna till skriftliga prov
eller muntliga redovisningar, men i detta perspektiv är även kroppsrörelser,
artefakter, kroppsplaceringar och blickar resurser för bedömning. Detta
vidareutvecklar Kress (2013) när han beskriver betydelsen av att grundlägga
bedömning i en teori om kommunikation. Olika teckensystems betydelser
synliggörs och erkänns, inte enbart det verbalspråkliga. Han ställer också frågor
om hur bedömning (eng. metric, se Kress, 2013) kan inkludera elevens
engagemang med läroplanen och vems intresse som styr. Kress anser att en
multimodal socialsemiotisk teori om interaktivt meningsskapande kan bidra, i
en tid av utbildningars marknadsanpassning.
Kress beskriver också tillsammans med Selander (Selander & Kress, 2010)
relationen mellan bedömning och multimodalitet utifrån ett socialsemiotiskt
perspektiv. Med fokus på bedömning som en aspekt av kommunikation, ser de
det som problematiskt att mycket av det lärande som sker inte kan fångas upp
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av rådande kriterier för bedömning, utvärdering och betyg. Tecken på lärande
blir då det som skall bedömas, men den svåra frågan kvarstår: Hur skall den
representation som eleven skapar och kommunicerar bedömas? Olika
dimensioner beroende på kunskapsintresset i situationen kan tas till hjälp. De
ser ett behov av en utvecklad teoretisk positionering för att skapa perspektiv
och mätinstrument som fångar elevers uppmärksamhetsfokus och de nya
representationer för mening eleverna skapar. Selander och Kress
uppmärksammar betydelsen av att i bedömning även se andra aspekter än de
verbalspråkliga aktiviteterna. Det är också denna studies antagande och intresse.

Socialsemiotik
Socialsemiotik har sina rötter i sociallingvistik (Halliday, 1978) där intresset har
riktats både mot språket som kommunikationssystem och den sociala struktur
det omges av. Halliday (1978, 2004) urskiljer tre metafunktioner i språket,
nämligen den ideationella som har med skapandet av representationer att göra,
den interpersonella som berör interaktion mellan människor och en tredje
funktion som han kallar den textuella som sammanfogar de två föregående till
kommunikativa händelser. Text tolkas då i vid bemärkelse liksom språk. I
relation till denna studie skulle den ideationella funktionen handla om
frisörkunnande och bedömning, den interpersonella om interaktionen mellan
lärare och elev och den textuella om hur återkopplingar konstrueras. Språk både
konstruerar och tolkar mänsklig erfarenhet (Halliday, 2004).
Semiosis handlar om meningsskapande med tecken (gr. semeion), social visar till
mening som socialt situerad i interaktion människor och miljöer emellan.
Tecken är i detta sammanhang inte statiska och förutbestämda, utan innebär en
förståelse av mening som något som är i ständig transformation utifrån de
deltagare som ingår och de sätt de väljer att kommunicera med (Kress, 2010).
Med en multimodal socialsemiotisk ansats, riktas intresset mot kommunikation
som meningsskapande genom en mängd olika språkliga teckensystem. Språk
uppfattas då inte enbart som verbalt utan även genom icke-verbala strukturer,
där olika former av tal, kroppsrörelser, blickar och artefakter ingår. I ett
socialsemiotiskt perspektiv på kommunikation utgör de olika betydelsebärande
resurser inom den situerade interaktionen (van Leeuwen, 2005; Kress, 2010).
Språk betraktas som ett system av tecken konstituerat av olika semiotiska
alternativ som har utformats genom sina sociala funktioner. Dessa resurser
utgör en kulturs meningspotential och individer väljer bland dessa när de skapar
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mening utifrån sina intressen i en given kontext (Kress, Jewitt, Bourne, Franks,
Hardcastle, Jones & Reid, 2005). Det innebär att även om resurser har skapats
inom en viss social praktik förnyas de ständigt genom användarnas intressen
och behov.
Multimodalitet som en central aspekt av det socialsemiotiska perspektivet, är ett
sätt att förstå kommunikationens mångsidighet och definieras som
användningen av ett flertal teckensystem5 (eng. mode, se Kress & van Leeuwen,
2001) med specifika kombinationer i skapandet av en semiotisk produkt eller
händelse. Teckensystem betraktas både som socialt skapade och kulturellt givna
(Kress, 2009). Multi hänvisar då till det faktum att teckensystem aldrig
förekommer enskilt utan ingår i fler och varje teckensystem har olika semiotiska
resurser för meningsskapande. Gester eller blickar som teckensystem i det
multimodala, är i det semiotiska perspektivet inte underordnade det talade
språket, utan det kan likaväl ha en överordnad roll. Olika studier med ett
multimodalt perspektiv visar att användningen av gester som exempelvis
pekande, kan vara en nödvändig förutsättning för meningskonstruktion och
förståelse (Björklund Boistrup, 2010; Norris, 2004). Norris använder begreppet
förkroppsligade teckensystem (eng. embodied modes) som ett samlingsbegrepp
för olika sätt att interagera med kroppen som redskap, istället för de ofta
förekommande benämningarna verbalt och icke-verbalt. Pekande gester till
exempel visar på den centrala betydelse kroppen har i meningsskapande.
Resurser som seende och pekande interagerar med utpekande ord, deiktiska
(Thomas, 1995) ord som i detta fall refererar till plats, exempelvis här och där.6
De får sin betydelse genom kommunikationen där både kropp och tal bidrar i
meningskonstruktionen. De är olika teckensystem som samspelar i
kommunikationen genom de val av resurser deltagarna gör.
Kommunikation behöver ses i samband med det centrala begreppet inom
socialsemiotik, nämligen semiotiska resurser, definierade som handlingar och
artefakter vi använder för att kommunicera (van Leeuwen, 2005). Det innebär
inte att den sociala användningen har fastlagt en mening en gång för alla, utan
meningen återskapas eller förnyas i varje situation genom deltagarnas
5

Jag har valt att använda översättningen teckensystem för mode, i enlighet med Selander & Kress (2010). Andra
använder kommunikationsform (Heikkilä, 2006), modalitet (Lundström, 2012) uttrycksform (Björklund Boistrup,
2013).
6

Deiktisk härstammar från gr. deixis vilket betyder visa eller peka ut och visar just betydelsen av det multimodala i
kommunikationen, med handen/fingret som resurs i meningsskapandet.
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interaktion och de resurser de väljer att använda. Meningskonstruktion inom en
aktivitet sker genom att olika teckensystem används i ömsesidig utveckling, så
att olika resurser synliggörs för utvecklad förståelse. Semiotiska resurser
konstruerar detta synliggörande i sina olika konkreta uttryck (en viss blick, ett
särskilt verbalt uttryck, en specifik kroppsrörelse eller ett visst materiellt
föremål), som används och tolkas av deltagare i olika situationer. Mer konkret
kan man säga att de semiotiska resurserna väljs, skapas och används i sociala
processer för att uttrycka mening (Jewitt, 2006). Inom socialsemiotik beskriver
man det som resursernas meningserbjudanden och möjligheter (eng. affordance and
potential, se Kress, 2010; Jewitt, 2006). Genom användningen av olika resurser
som exempelvis kroppsrörelser, tal och artefakter skapas mening, i föreliggande
studie oftast i anknyting till frisörkunnande.
Kommunikationsbegreppet är centralt inom den socialsemiotiska
teoribildningen (van Leeuwen, 2005; Kress, 2010; Norris, 2004; Jewitt, 2009).
Det syftar till själva meningsdimensionen i situationen, ömsesidigt konstruerad
mellan individer eller miljö och föremål. Kommunikation kan i detta perspektiv
även betraktas som en händelse och en handling, vilket också fler forskare gör
när de använder begreppet (Norris, 2004; Björklund Boistrup, 2010;
Lundström, 2012). Det synliggör en förståelse av kommunikation som
dynamiskt och långt mer än en statisk överföring av ett budskap mellan en
sändare och mottagare. Kommunikationsbegreppet tillför en aspekt av tolkning
till den situerade handlingen genom att meningsskapandet betonas (Kress,
2010) med utgångspunkt i något som fångar ens uppmärksamhet (eng. prompt,
se Selander & Kress, 2010). Intresse och uppmärksamhetsfokus används

med liknande betydelse.
Utifrån en socialsemiotisk ansats betraktas därför återkoppling som en
kommunikativ handling (van Leeuwen, 2005), interaktivt konstruerad i en viss
praktik genom teckensystem och resurser. Det kan handla om en verbalspråklig
resurs som tal, men det kan lika gärna vara en kroppsrörelse, en blick eller en
artefakt som används i meningskonstruktionen. Mening kan i det
socialsemiotiska perspektivet utvecklas både genom tranformation och
transduktion. Skillnaden ligger i huruvida teckensystemet är det samma eller
skiftar (Kress, 2010). Väljer jag att kommunicera med kroppsrörelser istället för
via bild exempelvis, är det att förstå som transduktion vilket inte endast innebär
ett skifte av resurser i kommunikationen, utan även ontologisk skillnad i hur
mening representeras. Jag skiftar exempelvis teckensystem från kropp till
artefakt, eller från tal till bild. De har olika resurser att erbjuda i
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meningsskapandet och ses som processer av meningsförflyttning från ett
teckensystem till ett annat (Selander & Kress, 2010). Transformation i sin tur, är
ett begrepp inom den socialsemiotiska teorin som förklarar hur semiotiska
resurser ständigt omskapas utifrån ett intresse hos teckenskaparen, inom ett
teckensystem. Transduktion däremot innebär en övergång från ett teckensystem
till ett annat, vilket medför helt andra semiotiska resurser (Kress, 2003). Det
kan exempelvis handla om att byta från ett skriftligt teckenssystem till ett
bildligt. De erbjuder olika former för meningsskapande genom att
teckenssystemens semiotiska resurser har olika möjligheter att representera.
Båda processer förekommer ofta tillsammans och betraktas som grundläggande
i meningsskapandet.
Tid är ytterligare ett område som berörs inom den socialsemiotiska teorin, som
också är av intresse i min studie, eftersom jag bland annat undersöker
återkopplingars variation över tid. Tid kan förstås som sekvensering, vilket
innebär att se handlingar som successiva aktiviteter. Tempo däremot syftar på
hur mycket tid som ägnas åt en viss aktivitet (Selander & Kress, 2010). När
kommunikation analyseras i ett multimodalt perspektiv kan det mångsidiga
materialet te sig oändligt. Ett sätt att urskilja kunskapsrepresentationer är
genom att studera det som särskilt uppmärksammas av deltagarna och därmed
blir framträdande (eng. salience, se Kress & van Leeuwen, 1996; van Leeuwen,
2005). Jag tolkar betydelsen av begreppet som att något relaterat till kunskap
blir betonat eller får en framträdande roll i kommunikationen. Framträdandet
görs genom olika teckensystem där vissa semiotiska resurser träder i
förgrunden.
Socialsemiotik ser med andra ord det verbalspråkliga som ett bland fler möjliga
teckensystem som används i kommunikation. Det är tre områden som är
centrala för en socialsemiotiker och det är att dokumentera semiotiska resurser,
utforska hur de används i en specifik historisk, kulturell eller institutionell
kontext och bidra till upptäckten och utvecklingen av nya semiotiska resurser
eller nya användningsområden (van Leeuwen, 2005). I den vida språkförståelsen
ses också språkets diskursiva funktioner, som ett visst sätt att tala om något
utifrån ett visst kunskapsområde. Diskurser betraktas som resurser för
representation eftersom de utgör ett visst sätt att tala om ett fenomen som är
kontextuellt situerat. Språket i exempelvis frisörutbildningen befinner sig inom
en särskild yrkes- och utbildningskontext, där begrepp specifika för frisörer
används som ett gemensamt yrkesspråk, men även begrepp med anknytning till
skolan. Vidare är det ett förkroppsligat språk situerat i frisörers yrkespraktik,
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vilket innebär att olika kroppsrörelser och artefakter utgör en del av den sociala
strukturen som utbildningen ingår i. I socialsemiotisk teori är det därför av
intresse att både studera materiella resurser i en miljö och deras användning i
kommunikation.
Socialsemiotik är också att förstå interdisciplinärt, den kommer till användning
först när den tillämpas på specifika exempel och problem (van Leeuwen, 2005).
I denna studie exempelvis kombineras socialsemiotik med bedömningsteorier,
andra har kombinerat med aktivitetsteori (Jewitt, 2006), designteori (Insulander
& Svärdemo Åberg, 2014) och institutionell teori (Björklund Boistrup &
Selander, 2009) för att nämna några. Olika ansatser kan också urskiljas inom
socialsemiotik utifrån vilka referenser som dominerar och hur man vill
undersöka sitt studieobjekt. Jewitt (2009) beskriver tre: multimodal
socialsemiotik, multimodal diskursanalys och multimodal interaktionsanalys.
Föreliggande studie har inspirerats från den förstnämnda där centrala referenser
är Kress, van Leeuwen, Jewitt och Selander. Fokus ligger på kommunikation
som meningsskapande och undersöker återkopplingars olika representationer.
Bortsett från van Leeuwen är de också intresserade av att undersöka
teckenskapande inom undervisningspraktik. Både Kress och Selander visar ett
intresse för bedömningsfrågor.

Kunnande
När det som i mitt fall handlar om bedömning, är det rimligt att liksom
Tsagalidis (2008, 2012) använda begreppet kunnande, eftersom det synliggör det
bedömbara i det sammansatta kunskapsbegreppet: hur eleven visar sin kunskap.
Det kan jämföras med kunskap i handling (Jönsson, 2010) och kompetens
(Lundahl, 2012). Kunnande som begrepp används även av Lindberg och
Löfgren (2010) där de förtydligar innehållet:
Vad man gör med ett visst skolämne och hur man gör det, vilka redskap
eleverna förväntas använda och hur man talar om det man gör bidrar till
elevernas förståelse av vad det innebär att ’kunna’ inom ämnet (t.ex. kemi)
och vad som kvalificerar som kunskap och kunnande inom kemi.
(Lindberg & Löfgren, 2010, s.149-150)
Även Boistrup Björklund (2013) använder begreppet kunnande i sin studie av
matematikundervisning och klassrumsbedömning. Utifrån ett designteoretiskt
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perspektiv7 riktas ett särskilt fokus på hur elevens visade kunnande på olika sätt
kan uppmärksammas och erkännas som teckenskapande, vilket även betyder att
lärarens roll är viktig för eleven både genom de meningserbjudanden som ges
och de kunskapsrepresentationer som blir möjliga att skapa.
Kunnande är då i min studie att förstå som ett frisörkunnande, där olika ämnen är
sammanvävda. I olika färgbehandlingar ingår kunskaper om kemi och
matematik förutom de mer synliga hantverksmässiga färdigheterna som att
pensla på färg, lägga foliepaket med mera. Likheten med kemikunnandet är att
det är vad man gör, hur man gör det, hur man talar om det man gör och vilka
verktyg man använder, som gör det till ett kunnande. Kunnande görs då till det
man vill att eleverna skall utveckla utifrån ett visst kunskapsinnehåll (Carlgren,
2011), i denna studie består kunskapsinnehållet bland annat av olika
hårvårdsbehandlingar. Kunnandet utgår från en förtrogenhet baserad på
erfarenheter och omdöme och blir synlig i handling genom att visa hur kunskap
kan användas. ”Genom att fokusera handling, kan man se ifall eleven uppnår
målet eller inte, utan att behöva gå en omväg via dolda, teoretiska
konstruktioner”(Jönsson, 2010, s. 24). Kunnande är då att förstå som kunskap i
handling och bedöms utifrån vad som blir synligt (Björklund Boistrup, 2013). I
ett socialsemiotiskt perspektiv omfattar det synliga en rad olika teckensystem
och resurser representerade i tal, kroppsrörelser, artefakter och blickar.
Jag har valt kunnande som begrepp för att avgränsa mig i relation till
yrkeskunnande, som jag ser som ett mer övergripande begrepp för vad man
skall kunna inom en viss profession. Det som enligt Lindberg (2003) skiljer
yrkeskunnandet (eng. vocational knowing, se Lindberg, 2003) inom
utbildningen från arbetsplatsen, är att i yrkesutbildningen ges en generell
förberedelse inför en skiftande arbetsmarknad. Det finns utrymme för ingående
verbal interaktion, det finns plats för att göra misstag för att lära av dem och det
ges tillfälle att pröva ut olika verktyg (jfr Berner, 2010). Jag skulle kalla det för
kunnande. Yrkeskunnande som ett situerat omdöme däremot, är beroende av
både sammanhang och erfarenhet, som yrkesutbildningen endast kan skapa
förutsättningar för, men inte till fullo erbjuda (Lindberg, 2003). Yrkeskunnandet
utgår både från yrkestraditioner och kollektiva erfarenheter. Enligt Tsagalidis
(2011) är det ett vidare begrepp än kunnande och omfattar både yrkeskultur,
7

Det designteoretiska perspektivet (Kress & Selander, 2010) innebär en syn på människan som teckenskapande
och en förståelse både av individers sociala och egna processer för meningsskapande, vilket omfattar såväl elever
som lärare. Det innebär ett intresse både för hur man skapar förutsättningar för lärande och hur individen ständigt
återskapar information i egna meningsskapande processer.
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yrkespraxis och yrkeskunskap. Det lämpar sig mindre att operationalisera i en
studie som denna om återkopplingspraktik. Frisörkunnande är då mer specifikt
i sin inriktning mot handlingar, vilka färdigheter och förmågor som krävs vid
exempelvis en färgbehandling i frisörers specifika kunnande, samt förtrogenhet
att fatta rätt beslut i rätt tid. Det handlar alltså inte enbart om en sorts
färdighetskunskap, utan innebär även att reflektera, värdera och välja utifrån ett
specifikt sammanhang samt ett förfinat urskiljande baserat på erfarenhet (jfr
Carlgren, 2009).

Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter
Multimodal socialsemiotik ger mig möjlighet att studera kommunikation som
ett transformativt och interaktivt meningsskapande, där jag kan få syn på
semiotiska resurser i olika teckensystem som skapas och används i
undervisningen. Genom att fokusera på kunnande, närmare bestämt
frisörkunnande, blir återkoppling att förstå som kommunikation genom synliga
handlingar. Det utesluter dock inte uppmärksammande av andra förmågor än
färdigheter. Representationer av frisörkunnandet konstrueras och synliggörs i
återkopplingspraktiken mellan lärare och elev genom de semiotiska resurser de
väljer att använda eller skapar i kommunikationen. Bedömning av kunnande
utgår då från lärarens yrkeserfarenhet och de meningserbjudanden elevens
teckenskapande ger både i form av tal, men också andra förkroppsligade
handlingar som placering och rörelser. Återkoppling som en kommunikativ
handling, är i ständig transformation utifrån den situerade interaktionen.
Läraren och elevens handlingar är ömsesidiga i meningskonstruktionen.
Växlingar mellan teckensystem i form av transduktioner, vilket tempo som
ägnas åt olika moment och vilka representationer som görs framträdande
genom att de särskilt uppmärksammas av deltagarna, är viktiga verktyg i
analysarbetet. Återkoppling i handling kan synliggöra de aspekter som träder i
förgrunden i kommunikationen mellan lärare och elev, när hänsyn tas till att
deltagarna använder, skapar och tolkar genom en rad olika teckensystem och
resurser. Frisörutbildningen har etablerade resurser för meningskapande, men
de är inte statiska, utan förnyas ständigt genom sina användare i den situerade
interaktionen. Det diskursiva som yrkesbegreppen representerar, som ett visst
sätt att tala om något, återskapas i den pågående kommunikationen där verbala
teckensystem samspelar med förkroppsligade. På så vis kan frisörkunnandet
synliggöras, både i talhandlingar och i kroppsrörelser.
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Att förstå socialsemiotik i ett multimodalt perspektiv innebär att språket
uppfattas innehålla långt fler sätt att skapa mening på än det verbalspråkliga och
att dessa sätt har formats socialt. Det innebär att återkoppling som en
kommunikativ handling, måste ses i ljuset av det breda register av olika resurser
som används i detta meningsskapande.
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Kapitel 4. Metodologi och genomförande
I det som följer presenteras de olika stegen i förberedelser och genomförande
av studien där jag beskriver hur jag gick till väga och varför. Syftet med denna
studie är att bidra med kunskap om yrkesgymnasiets undervisningspraktik
genom att undersöka konstruktionen av klassrumsbaserad bedömning av
frisörkunnande inom hantverksprogrammets utbildning. Bedömning studeras i
form av återkoppling mellan lärare och elev i frisörklassrummet under pågående
undervisning, med fokus på kommunikation ur ett multimodalt perspektiv.

Urval och tillträde
Urvalet av deltagare i studien har skett utifrån kriterierna att vara elev i årskurs 3
på hantverksprogrammets frisörutbildning eller lärare inom karaktärämnen för
årskurs 3. Att urval av elever gjordes utifrån årskurs 3, beror på att de då kan
antas ha kommit en bit in i sin utbildning och har kundmottagning som en del
av sin undervisning i olika hårvårdsbehandlingstekniker. Det är inom ramen för
karaktärsämnenas undervisning som kommunikationen mellan lärare och
frisörelever studeras. Olika färdigheter i klippning, färgning och
permanentteknik tränas och den specifika undervisningssituationen när eleverna
utbildas till blivande frisörer, kan bidra med en mångsidig bild av
återkopplingspraktiken. Ytterligare kriterium för urvalsförfarandet var att jag
själv inte skulle ha arbetat på skolan eller ha någon annan tidigare kontakt med
skolans elever eller personal.
Möjliga deltagare till studien från hantverksprogrammets frisörutbildning
hittade jag genom att göra besök på två olika gymnasieskolors Öppet Hus
hösten 2012, ett bekvämlighetsurval som inte utgår från en större population,
utan snarare är baserat på tillgänglighet. Jag mötte då även rektorer och några av
lärarna i de olika skolorna, och beslutade att kontakta den skolan som hade flest
elever utifrån tanken att det skulle vara lättare att få samtycke, när det var fler
elever att tillfråga. För att få lite mer inblick i verksamheten tog jag kontakt med
skolan tidigt 2013 för att höra om jag kunde få komma och vara med på någon
lektion där de hade kundpass. Jag var tydlig med att det var för att orientera mig
lite om hur lektionerna var upplagda och att jag skulle återkomma mer formellt
om det blev aktuellt för en studie. Efter detta första besök mejlade jag rektor
och de lärare som undervisade i karaktärsämnena i årskurs 3, och informerade
om mitt intresse att göra en studie hos dem. När jag inte fick något svar efter en
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tid, tog jag åter kontakt med lärarna, denna gång via telefonen, vilket gav ett
positivt resultat. Jag bokade därefter tid för att komma och informera eleverna
samt inhämta samtycke I förbindelse med informationen delade jag ut ett
dokument med min förfrågan samt samtyckesblankett (se bilaga 1:
Informationsbrev och bilaga 2: Samtyckesblankett). För att eleverna skulle få
tillfälle att läsa igenom i lugn och ro innan de bestämde sig, fick de lämna
samtyckeblanketterna till sina lärare vid senare tillfälle. Av 21 tillfrågade elever
gav 14 sitt samtycke till att delta. En elev gav enbart samtycke till att hennes
deltagande omfattade studien och att inspelningarna inte kunde användas i
utbildning och forskningskonferenser (se bilaga 2 -svarsalternativ). Lärarna
hade redan fått informationsbrev via e-post, men fick samtyckesblankett
samtidigt som eleverna. Kunderna fick en kort muntlig information när de
anlände och fick därefter informationsbrev samt samtyckesblankett. Båda
lärarna samt alla aktuella kunder gav sitt samtycke. Det var även en lärare som
arbetsprövade som gav sitt samtycke, hon har dock inte varit fokuserad i
studien.

Videoobservation
Forskning där man använder sig av videoobservation (Björklund Boistrup,
2010; Insulander, 2010; Asplund, 2010; Lundström, 2012; Tanner, 2014;
Åkerfeldt, 2014) visar att det ger möjlighet att analysera interaktion inom
utbildning på ett detaljerat sätt. I min studie av återkoppling mellan lärare och
elev, är inte bara det verbala av intresse, utan även det icke-verbala som
kroppsrörelser, gester, blickar samt omgivande miljö och arbetsmaterial. Bilden
är därför ett nödvändigt medium i tillägg till ljudet, för att fånga det
multimodala i kommunikationen.
Videoinspelningar av klassrumsinteraktioner genererar en enorm mängd
multimodal data (Rostvall & West, 2005) vilket jag har varit medveten om från
början. Jag har fått göra en rad val när det gäller analys och representation.
Fördelen med inspelade observationer är dock att materialet kan studeras i
detalj vid upprepade tillfällen, samt att andra forskare kan ta del av det och
bidra till analysen (Jewitt, 2006). Det hävdas också att de som filmas relativt
snabbt vänjer sig och glömmer kameran, det är oftast forskaren och inte
kameran som har störst påverkan på interaktionen (Heath, Hindmarsh & Luff,
2010). Jag tycker mig se det i mitt material, att deltagarna tittar mot kameran i
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början, men verkar glömma den efter ett tag då det arbete de är engagerade i
upptar deras uppmärksamhet.

Genomförande
Jag gjorde mina videoobservationer under två besök på ett yrkesgymnasium i en
mellanstor stad i Sverige, en heldag under april och en halv dag under maj
månad 2013. Vid mitt andra besök fick jag tillfälle att tillsammans med lärare
och elever, titta på filmsekvenserna från första besöket. I första hand för att
visa dem vad jag filmat, men även för att klargöra om jag uppfattat vissa
yttranden rätt. Det handlade både om ljudkvalitet och begrepp.
För att filma använde jag en handkamera som jag lätt kunde förflytta mig med.
Jag funderade inledningsvis på att använda en stationär kamera, men insåg att
det var lämpligare för mitt syfte att undersöka återkopplingspraktik att följa
lärarens interaktion med utvalda elever. Jag använde däremot inte någon extern
mikrofon, eftersom det bara var enstaka elever jag skulle observera och därför
inte kunde fästa någon mikrofon på läraren, som talade med fler. Det gjorde att
ljudkvaliteten inte alltid blev optimal. Kameramikrofonen tar dessutom lätt in
bakgrundsljud, vilket blev störande för uppfattningen av det talade. Jag skulle
ha kunnat använda mig av fler externa mikrofoner, en på varje deltagande elev,
inser jag i efterhand. Då hade jag kunnat nå en mer komplett ljudbild av de
interagerandes talhandlingar.
Filmningen styrdes av lärarnas interaktion med de elever som var aktuella. Jag
höll mig i närheten så att jag lätt kunde filma när lärare och elev började
interagera (jfr Mondada, 2012). Kameravinkelns riktning växlade mellan
deltagarna i helkropp och delar beroende på aktiviteten. Ibland förklarade
läraren något med sin egen kropp som modell och var då fokuserad i linsen.
Andra gånger var enbart hennes händer på kundens huvud i fokus som en del
av en demonstration. Blickar mellan lärare och elev har också filmats. I en
frisersalong möts dock blickarna oftast indirekt genom spegeln, vilket inte är så
tydligt i filmerna eftersom jag då hade behövt rikta kameravinkeln specifikt mot
spegeln eller ha fler kameror.
Vid observationstillfällena hade eleverna varierande uppgifter som klippning,
färgning och permanentteknik. Inspelningarna gjorde jag huvudsakligen av en
längre interaktion från början till slut mellan lärare och elev, men också i vissa
fall när eleven arbetade ensam med kunden för att få en bredare kontext. När
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jag inte filmade satt jag i närheten av de elever som var deltagare i studien och
antecknade hur undervisningen var upplagd, intryck från miljön eller
yrkesbegrepp och deras betydelser. Det kan till exempel vara: ”Eleverna är på
plats 20 minuter innan kunderna så att de kan förbereda material” eller ”De
skriver upp sina namn på tavlan när de har behov av hjälp, men de som har
färgbehandlingar har förtur”. Minnesanteckningarna har varit ett stöd för min
förståelse av aktiviteterna och även givit underlag när jag beskriver
utbildningsmiljö och verksamhet. Observationerna i sin helhet omfattar en
tidsperiod på drygt tio timmar varav en tiondel har filmats (se bilaga 3:
Filmsekvenstabell).

Datamaterial
Data i studien är av kvalitativ karaktär, där det är deltagarnas kommunikation
som studeras och tolkas. Det är det direkt synliga som är av intresse att studera,
det utifrån observerbara som deltagarna visar genom exempelvis tal, rörelser,
blickar och materiella föremål. Det empiriska materialet för studien kan å ena
sidan betraktas som ett så kallat vanligt förekommande material som inte har
konstruerats specifikt i undersökningssyfte (Börjesson & Palmblad, 2007),
eftersom det består av situationer och händelser som förekommer inom den
dagliga undervisningen. Det skulle lika gärna kunna ha ägt rum om inte jag varit
med. En viktig aspekt att betrakta är dock att ett datamaterial bestående av
filminspelningar alltid utgör ett urval beroende på vad som är valt att filma och
hur kameravinkeln placerats. Det är inte utan betydelse när jag väljer att spela in
och hur jag filmar. Datamaterialet är varken en oberoende eller en ogiltig
representation: ”In this way, then, video data is not a representation of life as it
would have happened if the researcher had not been there but nor is what it
presents so ’contaminated’ by the research process as to make it invalid”(Jewitt,
2006, s. 33). Det är med andra ord inte heller missvisande för hur
undervisningen kan gå till inom frisörutbildningen, även om datamaterialet till
viss del är påverkat av forskarens val.
Materialet består av minnesanteckningar, videoinspelningar och fotografier. Jag
har valt att numrera videoobservationerna som Film 1, Film 2 och så vidare (se
bilaga 3: Filmsekvenstabell). Film 1 handlar således om en elev och hennes
interaktion med lärare och kund, Film 2 om en annan elev och så vidare. De
olika delarna av varje film kallar jag sekvenser, de är i sin tur också numrerade,
Film 1:1 exempelvis. Sekvenserna är avgränsade genom att jag har filmat när en
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interaktion har börjat och slutat mellan lärare och elev men också när eleven
har arbetat med kunden utan lärarens närvaro. Totalt utgörs materialet av åtta
filmer där två lärare interagerar med åtta olika elever och kunder, den ena med
fem och den andra med tre. Filmernas sekvenser är av olika antal och längd
från två minuter och 46 sekunder till 14 minuter och 22 sekunder, totalt 65
minuter (se bilaga 3: Filmsekvenstabell). Fotografierna, åtta stycken, visar hur
en strukturritning enligt Pivot Point kan se ut samt undervisningsmiljö och
arbete med olika verktyg och arbetsmaterial. Filmsekvenserna visar lärarna i
interaktion med eleverna, men även eleverna som interagerar med kunderna.
Situationerna som filmades kännetecknades av att vara varierade
hårvårdsbehandlingar som färgbehandlingar, klippning av dam- och herrfrisyr
samt permanentteknik.

Forskarens position
Utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet (Berger & Luckmann, 1966;
Börjesson, 2003) uppfattas även de beskrivningar forskaren gör av den sociala
verkligheten som konstruktioner. Redan i framskrivandet av teoretiskt
perspektiv, metodologisk ansats och syfte sker en datakonstruktion, eftersom
dessa aspekter avgör vilka situationer som blir filmade. Som forskare har jag
därför aktivt varit med från början till slut med alla mina val, som i sin tur har
haft betydelse för konstruktionen av studien i sin helhet.
Ett annat begrepp som ofta återkommer i kvalitativ forskning är reflexivitet, att
förhålla sig kritiskt prövande till både sig själv och sitt studieobjekt. Transparens
är ett annat ord som innebär en strävan att hela tiden sträva efter
genomskinlighet, så att andra kan förstå hur min studie har gjorts och få
tillräcklig information för att också granska de slutsatser jag drar. Dessa begrepp
hör ihop i ett kontinuerligt reflekterande förhållningssätt, som jag har haft med
mig genom hela arbetsprocessen. Jag utvecklar detta i det följande.
Reflektion över vilken påverkan på deltagarna som dels den tekniska
utrustningen, dels jag som forskare har haft, har jag tagit med mig både under
datakonstruktion och i analysarbetet. Mitt intryck är att deltagarna har tyckt det
har varit spännande att ha en forskare i klassrummet som visat intresse för
deras utbildning, arbetsplats och frisersalong. De har inte heller undvikit
känsliga lägen, som när ett arbete inte hade utförts enligt yrkeskicklighetens
mått och läraren tog upp detta i samtal med eleven efteråt. Det upplevdes
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besvärande för min del att fortsätta filma en sådan sekvens, men jag tog beslutet
att inte avbryta eftersom den här typen av kommunikation också är en del av
undervisningen och bedömningen. Deltagarna hade i förväg informerats om att
de när som helst kunde avbryta sin medverkan, vilket ingen gjorde, även när
tillfälle gavs strax efteråt.
Urvalet jag har gjort av deltagare, klassrumsinteraktioner och tillvägagångssätt är
något jag också har reflekterat över liksom mina egna utgångspunkter och förgivet-taganden. Frisörutbildningen är en del av yrkesgymnasiet som var helt
okänd för mig vilket kan ha både för- och nackdelar. Jag har ägnat en hel del tid
åt att sätta mig in i verksamheten och dess språk. Det är ett yrkesspråk med
begrepp som jag har behövt få förklarade och har då använt mig av litteratur,
filmer samt frisörer. Jag har även varit med och observerat branschens
bedömning när elever gör Gesällprov, som äger rum på kvällar och helger
utanför skolans regi. Jag är å andra sidan inte hemmablind, vilket kan vara en
fördel som låter mig se verksamheten ur ett utifrånperspektiv. Jag har dock hela
tiden försökt vara medveten om att jag inte ser bättre än deltagarna i
verksamheten utan jag ser annorlunda (Czarniawska, 2007). Det är av särskild
betydelse eftersom jag inte har samma yrkesbakgrund. Risken finns att jag kan
missförstå något de säger eller gör som är starkt knutet till deras yrkespraktik
och frisörkunnande, även om jag har sökt svar på mina frågor och funderingar
från mer kompetenta.
Deltagarna har från första stund fått information om vad jag är intresserad av
att undersöka, nämligen bedömning i form av återkoppling som en del av den
dagliga undervisningen. Jag anser att det har varit viktigt att inte på något vis
dölja det, eftersom min studie har haft denna inriktning från ett tidigt skede. Jag
har dock funderat på vilken påverkan detta kan ha haft på deltagarnas
interaktion. Jag har samtidigt från början varit tydlig med att det är deras dagliga
undervisningssituation som jag är intresserad av och att de skall agera som
vanligt. Jag har också intryck av att deltagarna har interagerat som de brukar på
sina lektioner, eftersom både elever och kunder verkade vana vid
händelseförloppen. Jag har även i eftertid som privatperson och kund, gjort
återbesök vid några tillfällen och kunnat känna igen mig i lektionsförloppen.
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Etiska överväganden
Detta arbete omfattas av de etiska regler som gäller för genomförande av
forskning enligt Vetenskapsrådet (2011). I huvudsak innebär det att fyra
övergripande krav följs: kravet på information till de deltagande, kravet på
samtycke av de deltagande, kravet på konfidentialitet samt kravet på att
uppgifterna nyttjas enbart i forskningsändamål. Det innebär att namn på
deltagande skola, elever, lärare och kunder inte röjs eftersom jag genomgående
använder mig av beteckningarna elev, lärare och kund i min text och har tagit
bort skolans namn på bilagorna. Alla som deltog i studien har också haft rätt att
när som helst under arbetets gång ändra sig och avböja fortsatt deltagande,
ingen har dock gjort det. När jag använder materialet i olika
konferenspresentationer, är personerna avidentifierade i bild och endast de som
har givit sitt samtycke tas med.
Ansökan om etikprövning har granskats av forskningsetiska kommittén vid
Karlstads universitet där det bedömdes att någon etikprövning inte behövde
göras. Risken för att deltagarna skulle uppleva observationerna som
problematiska, såg jag inte som stor. Tvärtom antog jag att deltagarna upplevde
observationerna som stimulerande eftersom det handlar om hur
frisörkunnandet tar form som en del av deras undervisning. Att få möjlighet att
delta i ett forskningsprojekt vare sig det är som elev, lärare eller kund där
uppmärksamheten riktas mot utbildning av en viss yrkespraktik i handling, kan
tänkas uppfattas som positivt. En sida av skolans verksamhet som inte
synliggörs får komma i fokus. Jag fick också intryck av att eleverna tyckte det
var roligt att jag gjorde en studie i deras klassrum, de var glada och fokuserade
på sina uppgifter. De svarade också på mina frågor som till exempel handlade
om deras yrkesspråk eller arbetsgången i en uppgift.
Jag är medveten om att videostudier inte är oproblematiska vad gäller
materialets särart, både i förhållande till identifiering av deltagarna och
presentation av data inom forskarsamhället (Sahlström, 2008). Det innebär olika
hänsynstaganden där deltagarnas anonymitet bevaras, att visning av materialet
endast sker med deras samtycke och att de som tackat nej till att delta
respekteras så att de inte förekommer i det använda materialet. Det kan
exempelvis handla om en elev som går förbi och på så vis hamnar i
kameravinkeln. Är det inte en deltagare i studien, blir den delen av sekvensen
noterad och avförd från det material som kan användas avidentifierat i bild. Jag
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har även valt att enbart visa bilder där ansikten på deltagarna inte visas, utan
fokus riktas mot händer och hår.

Studiens trovärdighet
I en kvalitativ studie som denna, är begreppen reliabilitet och validitet inte
självklara med sina rötter i en mer kvantitativt baserad forskning. Jag
eftersträvar trovärdighet, som är ett mer sensitivt begrepp (Blumer, 1954; Lincoln,
Lynham & Guba, 2011) när jag söker beskriva studien på ett
förtroendeingivande sätt. Jag anser att den sociala verkligheten kan beskrivas på
ett flertal tänkbara sätt, definitiva begrepp blir därför problematiska. Det blir
därför trovärdigheten i de beskrivningar jag gör som har en avgörande betydelse
och att forskningen har utförts i enlighet med de regler som finns. Studiens
fokus ligger på återkopplingspraktik och inte på deltagarna i sig.
Inom kvalitativ forskning används begreppet kommunikativ validitet (Kvale, 2009;
Fangen, 2005) i detta sammanhang, där giltighet och observationer kan
kontrolleras genom dialog med andra så att de kunskapsanspråk man gör kan
prövas mot andras synpunkter. När det gäller antaganden som görs och
slutsatser som dras i förbindelse med analysen av det empiriska materialet, har
det i delar kunnat läggas fram i olika konstellationer av forskare, antingen
externt vid andra universitet eller internt vid seminarier och handledning.8
Fördelarna med videomaterial är att man kan gå tillbaka och titta igen på olika
sekvenser. Man kan också titta på utvalda delar tillsammans med andra forskare,
för att få stöd i tolkning och analys. Ett annat sätt att se på validitet är ekologisk
validitet som förekommer i flera studier och artiklar (Ruiz - Primo & Li, 2013;
Black & Wiliam, 1998). Det innebär att studien har gjorts i den dagliga
undervisningsmiljön, utan särskilda interventioner. När det gäller min studie
innebär det att lektioner som har observerats har genomförts med de lärare som
brukar undervisa och de vanliga utbildningsaktiviteterna har pågått. Det har inte
tillförts några artificiella övningar utan undervisningen har haft sitt vanliga
innehåll och förlopp.
Eftersom det är undervisningssituationer jag observerat, är de inte replikerbara,
då det handlar om människors situerade interaktion som skiftar utifrån både
8

På Karlstads universitet finns en seminariegrupp för forskare som arbetar med videoobservationer där delar av
material läggs fram för gemensamma diskussioner, VIDA (Videoanalys i forskning).
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kontext och deltagare. Det som däremot går att upprepa är själva designen av
studien vad gäller metod och urval. Därför är transparens viktig i redovisningen
av genomförandet (Rostvall & West, 2005). Jag anser också att genom de täta
beskrivningar (eng. thick descriptions, se Kvale, 2009; Flyvbjerg, 2011) jag givit av
detaljer i återkopplingspraktiken, kan överförbarheten till en annan miljö
bedömas. Beskrivningarna har både kontextualiserat och fokuserat på det
enskilda exemplet.

Analysarbete
Jag är medveten om att analysprocess och datakonstruktion inte pågår som två
skilda processer, utan det material som analyseras, redan från början har
konstruerats utifrån en viss teori och metod som har påverkat de val jag gjort av
vad som har filmats. Analysen pågår även i de val jag har gjort när jag har riktat
kameran mot vissa deltagare och vad jag valde att få med i kamerans vinkel och
när jag tryckte av och på inspelningsknappen. Analysen är också styrd av mitt
teoretiska perspektiv och metodologiska utgångspunkter.
Mitt intresse att undersöka hur återkoppling konstrueras innebär att studera hur
återkoppling görs och vad den kan innehålla, närmare bestämt hur frisörlärare
och elever återkopplar inom klassrummets dagliga undervisningspraktik.
Intresset har därför en didaktisk inriktning som omfattar kommunikation om
frisörkunnande mellan lärare och elev. Det inkluderar därför inte kunden annat
än som den som hårvårdsbehandlingen utförs på.
För att analysera materialet hade jag förutom det multimodala socialsemiotiska
perspektivet på studieobjektet även behov av ett visst sätt att se på
kunskapsobjektet vilket visas i forskningsfrågorna om vilka funktioner hos
återkoppling som kan identifieras och hur de varierar över tid samt vilka roller
semiotiska resurser får i dessa funktioner och processer.

Grundantaganden om återkoppling i analysen
Återkoppling betraktas som ett sensitivt begrepp (Blumer, 1954), med en
generell definition som vidareutvecklas utifrån empirin; bedömning av kunnande
som kommuniceras under pågående arbete (Björklund Boistrup, 2008; Ruiz-Primo,
2011; Tanggaard, 2004). Till denna generella definition hör också en aspekt av
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ömsesidighet vilket innebär att läraren får information interaktivt och kan bedöma
elevens vidare behov i kunskapsprocessen, för att kunna anpassa sin
undervisning (Lindberg, 2011a).
Återkoppling
urskiljs
som
lärares
och
elevs
gemensamma
uppmärksamhetsfokus och betraktas som interaktivt konstruerad som
kommunikativa handlingar utformade i samtal och demonstrationer genom
olika semiotiska resurser. Med dessa raster har jag upprepade gånger tittat
igenom mitt material, i första hand filmerna, men även mina
minnesanteckningar.

Transkription
Det går inte att särskilja transkription från kategorisering eftersom det är delar i
analysarbetet som löper parallellt. För översiktlighetens skull väljer jag dock att
börja med en presentation av transkriptionsarbetet innan jag övergår till
kategoriseringarna.
Transkriptionen i sig är en väsentlig del av analysarbetet där en rad val görs av
vad i och hur interaktionen kan representeras (Rostvall & West, 2005; Jewitt,
2006). Det är därför naturligt att börja med en kort presentation av
tillvägagångssättet. Jag följer inte någon specifik transkriptionskonvention utan
jag har inspirerats av olika forskare inom det socialsemiotiska perspektivet:
Björklund Boistrup (2013), Björklund Boistrup och Gustafsson (2014) och
Jewitt (2006). En transkription är alltid en representation. Jag har dock försökt
bevara något av det muntliga i talhandlingarna genom att ta mer hänsyn till hur
det låter än det grammatisk korrekta, även om transkriptionerna ligger nära det
skriftspråkliga. Vid några tillfällen har jag dock använt andra ord när det
dialektala har blivit framträdande. Jag visar även när det förekommer kortare
pauser i det talade genom tankestreck och tomrum, ger beskrivningar av ickeverbala handlingar samt illustrerar vissa med bild.
Transkription är nära förbundet med urval, samtidigt är det inte sagt att allt som
transkriberas blir föremål för vidare analys. En transkription kan dock
tydliggöra relevansen i ett material eftersom det ger anledning till detaljerade
granskningar utifrån upprepade tittanden på filmsekvenserna. Då får man också
syn på vad som är av relevans för deltagarna, vilket också är en väsentlig del i de
val man gör. När det som i detta fall är fråga om en transkription av ett
multimodalt material, blir det än tydligare att val måste göras, för allt låter sig
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inte representeras. Kommunikation som består av olika former av kroppspråk
låter sig inte enkelt representeras i text. Jag tog därför skärmdumpar från
filmerna för att representera delar av det multimodala till transkriptionen.
Bilden blir då ett möjligt komplement till beskrivningar av kroppsrörelser i
tillägg till yttrandena, men det löser inte svårigheten att kombinera de spatiala,
temporala och visuella dimensionerna (Flewitt, Hampel, Hauck & Lancaster,
2009). Jag har ändå kombinerat transkripten med bilder där jag anser att texten
har nytta av ett visuellt stöd. Bilderna är avidentifierade skärmdumpar från
datamaterialets filmsekvenser gjorda delvis i Movie Maker och Adobe PhotoShop
med verktyget crop för att beskära dem. Jag visar olika teckensystem som tal,
kroppsrörelser, kroppsplaceringar, artefakter och i vissa interaktioner även
blick.
Transkriptioner och mer sammanfattande beskrivningar har växlat i
analysprocessen. Jag funderade först på att transkribera hela materialet, men
kom fram till att jag hade tillräckligt underlag för min urvalsprocess ändå
eftersom jag hade sammanfattningar från samtliga sekvenser att utgå från.
Utifrån mina forskningsfrågor om återkopplingens funktioner och semiotiska
resurser transkriberade jag därför framför allt de filmsekvenser där återkoppling
var framträdande. Urvalskriterierna var således följande tre:
 det skulle vara gemensamt uppmärksamhetsfokus mellan lärare och elev
i förhållande till ett pågående arbete
 interaktionen skulle vara av sådan omfattning att jag kunde se en sorts
början och avslutning
 huvuddelen av den verbalspråkliga kommunikationen skulle kunna
uppfattas vad gäller ljudkvalitet
Jag laborerade med olika tabeller för att överblicka de olika handlingarnas
samspel och få en viss översikt över de olika semiotiska resurserna som
interagerade och kategorisera återkopplingen. De innehöll således även analys,
eftersom återkopplingsfunktionerna börjar urskiljas.
Den form jag först valde i excerpten var att representera talhandlingar mening
för mening, med tillagda beskrivningar inom parentes av övriga resurser som
användes i kommunikationen. Jag gav också vissa handlingar en visuell
representation genom att integrera en bild, där jag ser att det kan förtydliga det
multimodala. Det problematiska med en sådan representation är att det
verbalspråkliga ändå fick förtur, trots att det multimodala perspektivet öppnar
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upp en vidare syn för att uppmärksamma fler teckensystem som samspelar i
meningskonstruktionen. Kommunikationen är förkroppsligad, men det
framgick inte i den parentetiska representationen. Då syntes inte heller det
sekventiella förloppet, eftersom tiden inte hade markerats. Jag ser dessa steg
som etapper i analysprocessen för att utforska representationsformer som
överensstämmer med min ansats. Jag valde slutligen att ge transkriptionerna
representation i tabellformat där kommunikation genom kropp, artefakter och
tal framgår i tidsmässig följd.
Kropp omfattar både gester, rörelser, placering och blick. Blicken är inte central i
min analys, men ibland får den en tydligt framträdande funktion och då
tydliggör jag det i transkripten. Kroppsplacering varierar på ett liknande sätt i
representationen. Tid anges inte sekund för sekund, utan utgår från synliga
handlingars förändringar. Tabellen har också en kolumn för illustrationer, där
jag ibland infogar skärmdumpar från videomaterialet, för att förtydliga
representationen. När det gäller tal i transkriptionen så har jag valt att lägga mig
nära det ursprungliga talspråket. Jag markerar korta pauser med tankestreck och
längre pauser med tomrum mellan raderna. Jag benämner läraren med L och
eleven med E. Transkriptionerna kallas i enlighet med konventionen inom det
socialsemiotiska fältet (Björklund Boistrup, 2013; Elm Fristorp, 2012) för
Utdrag och är numrerade utifrån den följd de presenteras efter i texten. De
representeras som figurer i texten, också enligt socialsemiotisk konvention
(Jewitt, 2006; Rostwall & West, 2005). Följande är ett exempel på utdrag:
TID
00.00

KROPP ARTEFAKTER
E: känner med
fingrarna genom
kundens hår o
toppardrar upp en
hårslinga
drar ner en
hårslinga
och på andra
sidan

TAL

ILLUSTRATION

L: känns det
lika?
E: ja ja har mätt
– men det ja
funderar på –
det e – vissa
säger att det
här ska va det
samma som de

Sammanfattningsvis kan arbetet med transkriptioner också sägas innebära ett
arbete med sammanfattningar av materialet i sin helhet, eftersom urval för
transkription behöver göras utifrån kunskap om vad som väljs bort. De har
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tillsammans varit viktiga i analysprocessen för att hjälpa mig att på syn på det
som nu följer, nämligen återkopplingsfunktioner och deras variation över tid.

Kategorisering
Eftersom analysarbetets kategorier är en viktig del av mitt resultat, kommer jag i
det följande endast redovisa kort hur processen har gått till, för att sedan i
kapitel 5 ge en mer detaljerad beskrivning av analysarbetet som är direkt knutet
till mina forskningsfrågor.
I ett första skede konstruerade jag en filmsekvenstabell (se bilaga 3) utifrån
filmerna och de anteckningar jag gjorde medan jag tittade, för att få en
överblick över innehållet. De upprepade tittandet på filmerna gav en översikt av
innehållet och en begynnelse i att urskilja interaktioner med återkopplingar och
vilka semiotiska resurser som användes. Rubriken ”Innehåll” i
filmsekvenstabellen syftar till undervisningsinnehållet medan rubriken
”Relevans” kategoriserar olika resurser och återkopplingsfunktioner som har
relevans för studiens forskningsfrågor. Rubriken ”Kommentarer” syftar till lite
olika saker, exempelvis om en elev utan samtycke är med i filmen eller om en
viss filmsekvens har dålig ljudkvalitet. Det kan tilläggas att det också har varit
ett sätt att kategorisera det som har upplevts som viktigt att gå vidare med och
transkribera.
Min forskningsfråga var först formulerad som vilka typer av återkopplingar som
konstruerades i kommunikationen mellan lärare och elev. Jag kunde i ett första
skede urskilja tolv olika typer, men jag märkte snart när jag arbetade med
filmerna och transkripten att typerna var sammanvävda och ofta skiftade eller
överlappade varandra. En korrigerande återkoppling är till exempel värderande
och en frågande kontrollerande. Det stämde med min ansats som ser
återkoppling som en interaktiv process situerad i en pågående
undervisningspraktik, men visade samtidigt att en typologi blev en motsägelse
som något mer statiskt och definitivt. Utifrån överlappningarna kunde jag
istället i nästa steg kategorisera typerna i relation till tre huvudfunktioner som
istället kunde inkludera övriga: kontrollerande, instruerande, värderande. Den
kontrollerande innehåller frågor och svar. Den instruerande innehåller
demonstrationer och förslag. Den värderande innehåller korrigering, kritik och
bekräftelse. Den tvekande och upprepande har jag dock valt att bortse från
eftersom jag anser att dessa aspekter ändå framträder genom semiotiska
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resurser och handlingar. De tre huvudfunktionerna är att betrakta som
överordnade indelningar beroende på vilken funktion i återkopplingspraktiken
som är i förgrunden. De är dock inte statiska men visar på huvudfunktioner där
innehållet växlar. Både den kontrollerande och den instruerande kan exempelvis
innehålla handlingar av förslag.
Vidare visade sig återkopplingsfunktionerna samspela i cykliska processer när
variationen över tid studerades. Konstruktionen av olika figurer för att
representera det cykliska i återkopplingsprocessen har hjälpt mig i
analysprocessen. De representerade det jag har sett som olika cykler under
lektionen och hur jag har börjat identifiera det jag kallar loopar. Figurerna var
dock inte tydliga nog att fungera representativt, de blev för statiska. Jag
upptäckte också att jag behövde representera både en linjär och en cyklisk
process. I den senare behövde jag även ett sätt att illustrera en interaktion där
tiden kunde förstås på olika sätt (se figur 3 i kapitel 5). Jag kommer att ge en
utförligare beskrivning av denna process relaterat till konkreta exempel i det
följande resultatkapitlet. Figurerna jag använder i förbindelse med analys- och
resultatredovisningarna är hämtade och bearbetade från Words Smart Art och
Adobe Illustrator. Jag ser dem som illustrationer till delar av resultatet som i
huvudsak representeras i skrift. Utifrån min socialsemiotiska ansats eftersträvar
jag att även synliggöra det multimodala i föreliggande text.
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Kapitel 5. Resultat
I detta resultatkapitel inleder jag med att beskriva studieobjektets kontext som
utbildningsmiljö för att därefter ge en kort presentation av studiens
kunskapsobjekt
som
återkopplingspraktiker.
Därefter
besvaras
forskningsfrågorna med början i den första om hur återkopplingsfunktionerna
har identifierats. Sedan beskriver jag deras variation över tid som svar på den
första forskningsfrågans andra del. Dessa första avsnitt har en deskriptiv prägel
som utgår från analysens utarbetande av kategorier, mönster och begrepp med
teoretiska förankringar. När första forskningsfrågan kombineras med den andra
om de semiotiska resursernas roller i återkopplingsfunktionernas variation över
tid, ges konkreta exempel från det empiriska materialet. Utdrag från
transkriptionerna analyseras och redovisas utifrån den tidigare
begreppsanalytiska bakgrunden. Eftersom studien undersöker hur återkoppling
konstrueras i samspel mellan lärare och elev, blir analysen en del av resultatet i
sig.

Utbildningsmiljö och verksamhet
Jag ger i det följande en kort beskrivning av hantverksprogrammets
frisörutbildning som utbildningsmiljö. Beskrivningen bygger på mina besök i
förbindelse med videoobservationerna.

Salongen
Eleverna i årskurs 3 förbereds inför sitt blivande yrkesliv, genom att ha sin
utbildning förlagd en dag i veckan till ett klassrum som kallas Salongen, där de
tar emot kunder för olika hårvårdsbehandlingar. Rummet ser i mångt och
mycket ut som en frisersalong med det vanliga innehållet av avdelningar för
färgblandning, tvätt och sköljning samt stolar och bord med speglar och
rullvagnar för verktyg och material. Det som avslöjar att det handlar om en
utbildningskontext är whiteboardtavlorna på väggarna samt övningsdockorna
med tillhörande stativ:
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Bild 1 Övningsdocka

Klassrummets utformning illustrerar hur olika aspekter av en miljö fungerar
som särskilda betydelsebärande inramningar och multimodala principer för
kommunikation (eng. framing, se van Leeuwen, 2005). Samtidigt är det förstås
en funktionell inredning där klassrummet skall förena arbetsplatsens behov med
utbildning.
Det första man möts av när man kommit innanför dörren är ett väntrum med
ett kapprum, en toalett, en disk med kassa och telefon samt sitthörna där det
görs reklam för olika frisörprodukter, precis som i vilken frisersalong som helst.
Detta väntrum mynnar sedan ut i två klassrum, där klassens elever delas i två
grupper, med två olika lärare. Elever och lärare samlas inledningsvis för
genomgång av dagens uppgifter, vilka kunder var och en skall ha, samt olika
förändringar som kan ha dykt upp, exempelvis frånvarande elever eller
avbokningar från kunder. Inte alla elever har någon kundbehandling utan de får
andra uppgifter som att bemanna kassan, svara i telefonen, städa, sortera tvätt
eller träna någon hårvårdsteknik inför gesällprovet på ett dockhuvud. Eleverna
tar emot sina kunder i väntrummet allteftersom de anländer. Kunderna är i
olika åldrar och flera har varit kunder i många år. De vanligaste
hårvårdsbehandlingarna är klippning av dam- och herrfrisyr, färgbehandlingar
av olika slag samt permanentrullning. Klippning av skägg och mustasch
förekommer också.
Eleverna inleder kundpasset med att göra en så kallad strukturritning när det är
fråga om klippning och en färgdeklaration när det handlar om olika
färgbehandlingar. Detta sker i samråd med kunden. När det är klart, för eleven
upp sitt namn på tavlan, för att uppmärksamma läraren och få klarsignal för att
sätta igång. De som har färgbehandlingar har förtur eftersom tidsaspekten är
viktig. Strukturritningen och färgdeklarationen fungerar, förutom att vara ett
redskap för planering av uppgiften, också som ett underlag för bedömning,
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både i form av självbedömning och bedömning från läraren. Eftersom det är
bedömning i form av återkoppling som denna studie fokuserar, utgör detta
undervisningsmaterial en viktig del. Eleven planerar sin uppgift utifrån det och
får återkoppling av sin lärare både initialt, undervägs och till slut. Läraren går
runt till var och en individuellt.

Återkopplingsfunktioner
Nedan besvarar jag den första forskningsfrågan om vilka funktioner hos
återkoppling som kan identifieras. Genom analysarbetet har tre
återkopplingsfunktioner riktade mot kunnande urskilts som centrala: den
kontrollerande, den instruerande och den värderande. De har i materialet framträtt
som återkommande i interaktionen mellan lärare och elev, när filmsekvenser
och transkriptioner har analyserats. Det handlar både om det som kan uppfattas
utifrån verbalspråklig och förkroppsligad kommunikation. Kontroll innebär i
denna studie att ta reda på och lotsa eleven i riktning mot ett frisörkunnande.
Det gör läraren genom att ställa frågor men det kan också ske i form av förslag.
Även eleven kontrollerar sitt kunnande genom sina mer och mindre direkta
frågeställningar. Instruktion innehåller demonstrationer och modellerande men
även förslag. Värdering förstås som bedömningshandlingar i form av beröm,
kritik, bekräftelse eller korrigering. Funktionerna används i samtliga studerade
återkopplingssituationer, om än i olika omfattning. Den kontrollerande
funktionen träder i förgrunden genom läraren eller elevens frågande
inledningsvis och den värderande är mer i förgrunden då elevens uppgift
närmar sig en avslutning. Funktionerna återspeglar ett sätt att förstå hur
återkoppling konstrueras interaktivt. Läraren kontrollerar var eleven befinner
sig i sitt kunnande genom frågor, vilket ofta leder till att läraren blir medveten
om ett behov av mer kommunikation inom ett visst moment, genom de svar
hon får. Kontroll kombinerat med instruktion och demonstration görs ofta
inledningsvis och under uppgiftens utförande. Kontroll kombinerat med den
värderande funktionen däremot förekommer mer för att bedöma resultatet av
arbetet, mot slutet av en lektion. Eleven har då fortfarande en möjlighet att
tillämpa informationen i återkopplingen för att slutföra uppgiften. I vissa fall
kan återkopplingen också göras efteråt när uppgiften är avslutad. Då är det
dock inte längre en återkoppling enligt den här studiens definition av
återkoppling som bedömning av kunnande som kommuniceras under pågående
arbete.
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I anknytning till den värderande funktionen kan man fråga sig om det
överhuvudtaget finns någon icke-värderande återkoppling. Det finns förstås i all
återkoppling liksom i all bedömning en aspekt av värdering. Kvalitet låter sig
inte enkelt mätas eller avgränsas. När jag har valt att kategorisera den ena
funktionen som i huvudsak värderande, beror det på att bedömningsaspekten
då är i förgrunden, där ett arbete eller en handling bedöms efter vissa implicita
eller explicita kriterier, till exempel genom beröm eller korrigering. Det betyder
inte att det inte skulle finnas aspekter av värdering i både den kontrollerande
och instruerande funktionen. Frågan är vilken funktion som är i förgrunden.
Inom återkopplingsforskningen finns det även kategoriseringar av ickevärderande återkoppling, som konstaterande, ett neutralt erkännande och inte i
termer av hur bra eller dåligt något är (Björklund Boistrup, 2013). I den analys
jag har gjort utifrån mitt material innebär den värderande funktionen handlingar
med beröm, bekräftelse, korrigering, förslag eller kritik. Jag uppfattar dem inte
som neutrala, utan de representerar värderingar från läraren i förhållande till ett
pågående arbete. Däremot förekommer en mer neutralt konstaterande form av
bedömning, där läraren bekräftar det eleven säger eller gör i form av ”mm” och
nickande. Jag återkommer till detta senare i resultatredovisningen.
Vilken funktion som är i förgrunden varierar eftersom återkoppling är situerad.
Materialet i denna studie visar dock att den kontrollerande funktionen ofta
initialt är i förgrunden både hos lärare och elev. Återkopplingsfunktionerna kan
illustreras enligt följande figur:

Kontrollerande

Handlingar
•Semiotiska resurser

Instruerande

Handlingar
•Semiotiska resurser

Värderande

Handlingar
•Semiotiska resurser

Figur 1:1 Återkopplingsfunktioner
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Tanken är att figuren skall visa vilka funktioner återkoppling har, där handlingar
visar hur funktionerna konstrueras och semiotiska resurser hur de representeras.
Figuren har sedan fyllts med mer information när den använts tillsammans med
konkreta exempel, där även specificerade handlingar och semiotiska resurser
ingår (se figur 1:2 och 1:3). En kontrollerande återkopplingsfunktion kan till
exempel bestå av handlingar som att fråga, föreslå eller korrigera.
Kommunikationen består också förutom det verbalspråkliga av semiotiska
resurser som artefakter, kroppsrörelser och blickar.
Sammanfattningsvis har tre centrala återkopplingsfunktioner kunnat urskiljas:
den kontrollerande, den instruerande och den värderande, utgående från
handlingar som kännetecknar dem. De är dock inte att betrakta som definitiva
eller åtskilda, utan ses snarare transformativt utifrån den situerade
kommunikationen. Att de trots det kan urskiljas och sägas vara i förgrunden
beror på de handlingar och semiotiska resurser de konstrueras ur.

Återkopplingsfunktionernas variation över tid
Nedan riktas fokus mot första forskningsfrågans andra del, nämligen hur
funktionerna varierar över tid. Tid kan uppfattas i termer av tempus men kan
också förstås som aspekter, hur något är och inte enbart när något sker. Mitt
intresse här rör i första hand tid som processer med olika aspekter. Jag har i
studien kunnat identifiera två olika mönster i processerna: det ena som cykliskt
och det andra som loopar.

Återkopplingscykler och responsiva loopar
Studien visar att i tillägg till att förekomma med vissa grundläggande funktioner,
görs återkoppling i större och mindre processer, som jag kallar cykler och
loopar. I denna studie undersöks en lektion, men man skulle också kunna tänka
sig mer omfattande cykler som sträcker sig över terminer och kurser. Mitt
intresse är dock att undersöka processer i en enstaka lektion, eftersom jag är
intresserad av att studera hur återkoppling mellan lärare och elev under
pågående undervisning, med fokus på kommunikation ur ett multimodalt
perspektiv.
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Att förstå något som cykliskt innebär att uppfatta det som återkommande. I
den studerade lektionen förekommer återkoppling cykliskt i olika skeden,
inledningsvis när en uppgift påbörjas, undervägs och mot slutet när uppgiften
börjar bli klar. Att jag ser dem som återkopplingscykler beror på en gemensam
uppmärksamhetsfokus mellan lärare och elev riktat mot ett visst moment av
frisörkunnande i elevens pågående arbete. Det ger det cykliska ett empiriskt
innehåll, med utgångspunkt i själva undervisningsinteraktionen. Läraren ger
eleven återkoppling utifrån en bedömning av det aktuella kunnandet, men får
också återkoppling från eleven om behov av anpassningar eller funderingar
över det vidare förloppet. Det interaktiva i den cykliska återkopplingsprocessen
synliggörs i loopen, då läraren stannar till vid ett visst moment som visar sig
vara otydligt för eleven och som kan behöva utvecklas. Att kalla den responsiv
(jfr Lindwall & Ekström, 2008) är ett sätt att beskriva det interaktiva i loopen.
Ett första steg att närma sig det cykliska som variationer över tid är att
undersöka hur en cykel förändras. Den börjar i och med att en enskild elev och
lärare möts med en gemensam uppmärksamhetsfokus i relation till den aktuella
uppgiften och den slutar i och med att deras gemensamma
uppmärksamhetsfokus förändras. Det är dock inte okomplicerat att urskilja en
början och ett slut. Återkopplingar är ju inte enskilda handlingar, utan är att
betrakta som återkommande cykler som överskrider enstaka lektioner utifrån
tidigare kommunikation. Med dessa förbehåll undersöks ändå en lektions
återkopplingsprocesser, för att få en detaljerad bild.
Återkopplingscykler förändras utifrån interaktionen mellan lärare och elev,
situerade inledningsvis, undervägs eller i ett avslutningsskede.
Återkopplingsfunktionerna har då en framträdande roll med olika handlingar
och semiotiska resurser. En instruerande funktion kan exempelvis innehålla
handlingarna att korrigera, demonstrera och upprepa, som i sin tur även kan
vara en del av en annan återkopplingsfunktion, den kontrollerande. Det är
något som Björklund Boistrup (2013) också har sett i sin studie, hur läraren
först kontrollerar och utifrån det återkopplar instruerande i det fortsatta arbetet.
Det som utgör skillnaden är vilken funktion som är i förgrunden. I
kommunikationen används olika semiotiska resurser som tal, artefakter och
kroppsrörelser för att representera mening, exempelvis i demonstrationer av ett
kunnande och i värderingar. I det följande beskrivs hur dessa cykler
konstrueras, för att ge en bild av den situerade återkopplingspraktiken.
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Det cykliska kan illustreras på fler sätt i större och mindre processer. Från
kontroll i den större cykliska processen, kan den instruerande funktionen träda i
förgrunden i en mindre process. Det kan beskrivas som en tempoväxling i den
cykliska processen. Uppmärksamheten mellan lärare och elev skärps och något
moment i undervisningen ges en mer utförlig genomgång. Jag ser denna mindre
process som en loop. Loop och cykel används därför inte synonymt här,
eftersom jag vill visa på en skillnad, där loopen illustrerar hur kommunikationen
stannar till vid ett visst moment, ofta i syfte att förtydliga något i
frisörkunnandet. En loop kan med andra ord ses som en mindre process med
en egen början och slut. Loop har även betydelsen av en baklängesrörelse,
vilket visar på någon sorts återgång. Det kan uppfattas som ett skifte i
kronologi, att läraren repeterar något från förut eller stannar till för att
demonstrera ett visst moment. Följande figur illustrerar återkopplingscykler och
responsiva loopar:
Återkopplinscykler

Återkopplingscykel med responsiva
loopar
Loop

Inledning

Uppföljning

Avslutning

Loop
1

Cykel

Loop

Figur 2 Återkopplingsprocesser i cykler och loopar

Det är gemensam uppmärksamhetsfokus med kommunikativa handlingar som
ligger till grund för den cykliska tolkningen av återkoppling. Figuren visar dels
hur återkopplingscykler kan se ut inom en lektion, med en inledande, en
mittvägs och en avslutande cykel, dels hur en cykel kan innehålla fler loopar.
Cykler med loopar är vanliga inledningsvis och undervägs medan cykeln ser
annorlunda ut i en avslutande återkoppling, då eleven förväntas fullfölja
uppgiften mer självständigt. Handlingarna att demonstrera ett visst kunnande
som hur något görs, är då inte lika frekventa och inte heller loopar, eftersom
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kommunikationen inte är lika ingående utan görs mer i funktion av att värdera
ett resultat. Figuren visar en i denna studie vanlig indelning av det cykliska
under en lektion. Looparna är tänkta att visa hur de utgörs av egna processer,
utgående från en cykel, med sitt specifika innehåll. De kan ses som mindre
lektionspass där ett visst moment i frisörkunnandet uppmärksammas och
representeras i tid. Tidsaspekten är inte utan betydelse. Tempo som
tidsanvändning betecknar ett värde som läggs på en viss aktivitet (Kress &
Sidiropolou, 2008; Selander & Kress, 2010), det vill säga hur mycket tid och
därmed uppmärksamhet, som ägnas åt ett visst moment.
Lektionen som en av fler, blir då inramningen för olika interaktioner mellan
lärare och elev. Lektionen är utformad utifrån frisörkunnande. Det kan förstås
som sekvensering i kommunikationen, vilket syftar på själva organiseringen av
lektionens ämnesinnehåll (Kress & Sidiropoulou, 2008). Sekvenseringen
innebär mer eller mindre givna moment inom undervisningen. Ett moment i
lektionens sekvenser skulle kunna vara uppskattning av längdförhållanden som
en del av frisörkunnandet. Ett annat moment skulle kunna vara att bedöma
hårets form. Återkoppling har som process beskrivits som cykler och loopar
utifrån gemensam uppmärksamhetsfokus och ändring i tempo. Det cykliska kan
även förstås som sekvensering i en temporal logik. Loopen däremot befinner
sig i det spatialas logik som något annat än temporala sekvenser med givna
moment. Där öppnas utrymme för det oförutsägbara. I relation till
undervisning kan det ses som en öppning för att ta in det oplanerade, till
exempel i form av en återkoppling från elev till lärare. Tidsfördelningen är inte
heller förutbestämd på samma sätt som sekvenseringen av momenten i ämnet,
men har inte desto mindre betydelse för vilka möjligheter det ges till
meningsskapande.
En loop innebär således en ändring i återkopplingsfunktionen och
tempoväxling med en skärpning av uppmärksamhetsfokus. När något i
kommunikationen tilldelas särskild vikt och får större uppmärksamhet,
betraktas det som framträdande (Kress, 2003; van Leeuween, 2005). Olika
teckensystem med resurser som olika artefakter, kroppsrörelser och tal används
i den konstruktionen. Det kan även röra sig om strukturer där framträdandet
kan skapa hierarkier av vad som är viktigt och vilka representationer som
erkänns (Insulander & Åberg Svärdemo, 2014; Åkerfeldt, 2014). Det handlar i
detta sammanhang om vilket moment i frisörkunnandet som får en framskjuten
plats, genom handlingar och semiotiska resurser, i kommunikationen mellan
lärare och elev. Loopen illustrerar ett sätt att tolka detta fenomen av hur något
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sätts i förgrunden och ges uppmärksamhet. Det kan även knytas till Selander
och Kress (2010) översättning av engelskans prompt som utgör en central
aspekt i den socialsemiotiska kommunikationsteorin, något fångar ens
uppmärksamhet på ett särskilt sätt.
En cykel däremot menar jag löper på processuellt från början till slut med givna
moment, om man bortser från förekomsten av looparnas avbrott, utgående från
en pågående gemensam uppmärksamhetsfokus. Loopen kan förstås som själva
kärnan i återkopplingen, eftersom vissa moment i frisörkunnandet blir föremål
för en utförligare beskrivning eller demonstration. Det görs huvudsakligen
genom den instruerande återkopplingsfunktionen. En cykel kan innehålla fler
loopar, som visats i figur 2. Återkoppling varierar undervägs beroende på
situation och deltagare, men inledning och avslutning är två återkommande
återkopplingscykler i interaktionerna. Jag uppfattar dem som vanliga i det
studerade frisörklassrummets undervisningspraktik. Återkoppling undervägs
styrs däremot av elevens eget initiativ i det jag har sett i min studie.

Sammanfattande reflektioner om återkoppling som cyklisk process
Att förstå något som cykliskt innebär att man uppfattar det som
återkommande. Inom en lektion återkommer en lärare både till elever och
moment. Det betyder inte att det inte har skett en förändring däremellan både
hos dem som ingår i interaktionen vad gäller det ämne som tas upp. Den
cykliska återkopplingen visar en viktig sida av det didaktiska, nämligen att
kunskap konstrueras processuellt och innehåller moment som repeteras och
konkretiseras på olika sätt. Elev och lärare kommunicerar inledningsvis,
undervägs och avslutningsvis. Den inledande återkopplingscykeln är en
planeringsfas medan den som sker undervägs är uppföljande och slutligen är
det en utvärderande cykel när uppgiften nästan är klar. Att det kan ses som
återkopplingscykler beror på gemensamt uppmärksamhetsfokus mellan lärare
och elev, riktat mot ett visst moment av frisörkunnande i elevens pågående
arbete.
Återkopplingscyklerna är invävda i den dagliga undervisningen. Mitt intresse är
dock att ge det cykliska ett empiriskt innehåll, med början i själva interaktionen
och processen. Läraren ger eleven återkoppling utifrån en bedömning av det
aktuella kunnandet, men får också återkoppling från eleven om behov av
anpassningar i det vidare förloppet. Återkoppling är således att förstå som
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interaktiv. I vissa situationer görs återkoppling enbart i början och mot slutet av
lektionen. Eftersom lärare gör återkopplingar både situations - och
individbaserat, är de olika. Samtidigt kan återkommande mönster urskiljas;
inledning- och avslutningscykler är sådana exempel i denna studie. Det
interaktiva i den cykliska återkopplingsprocessen synliggörs i loopen, då läraren
stannar till vid vissa moment som visar sig vara otydliga för eleven och som kan
behöva utvecklas. Det görs instruerande vanligen i form av demonstrationer.
Ofta är det på elevens initiativ utifrån elevens frågeställning som läraren ger
denna form av återkoppling, vilket gör att den konstrueras interaktivt. Det är
därför jag valt att kalla loopen för responsiv, eftersom den utgår från
interaktionen mellan lärare och elev som utvidgad kommunikation.

Återkopplingsfunktioners variation över tid genom semiotiska resurser
I det följande kommer jag att besvara den första forskningsfrågan om
återkopplingsfunktioner och deras variation över tid i cykliska processer i
kombination med de semiotiska resursernas roller. Exemplen som kommer att
redovisas som resultat utgår från de urvalskriterier som jag tog upp i kapitel 4:
Det skulle vara gemensamt uppmärksamhetsfokus mellan lärare och elev i
förhållande till ett pågående arbete, interaktionen skulle vara av sådan
omfattning att jag kunde se en sorts början och avslutning och huvuddelen av
den verbalspråkliga kommunikationen skulle kunna uppfattas vad gäller
ljudkvalitet. Till grund för urvalet ligger även aspekten av variation, vilket
betyder att jag har valt att exemplifiera återkopplingspraktiken utifrån olika
frisörkunnanden och olika lärare och elever. Eftersom analysen går in på en
detaljnivå, skulle det bli svårt av utrymmesskäl att redovisa fler än de två
exemplen jag valt ut, även om materialet tillåter det. Inledningsvis ges en
sammanfattning av undervisningssituationen i sin helhet.
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Att klippa herrfrisyr

Bild 2 Strukturritning och verktyg

Lektionen tar sin början i att eleven gör en strukturritning9 inför klippning av
herrfrisyr. Eleven ritar in håret i 90 graders vinkel framifrån och i profil på en
förtryckt mall. När den är klar tillkallar hon läraren som går igenom ritningen
med fokus på hårets längd och form. Läraren får genom en rad frågor syn på
elevens osäkerhet på ett särskilt moment i frisörkunnandet, vilket gör att hon på
olika sätt förklarar hur man kan uppskatta och förstå hårlängd och
längdförhållanden. Hon använder sig då både av ritningen och kunden när hon
förklarar. Hon återkommer flera gånger till ett visst moment som framträder
som problematiskt och visar eleven hur man på olika sätt kan lösa det. Eleven
får sedan klarsignal att börja sitt arbete och sätter då igång med att klippa
samtidigt som hon småpratar med kunden. Hon finputsar sedan genom att raka
av små hår kring öronen. Läraren går därefter igenom klippningen för att
kontrollera och avslutar med en berömmande värdering, men ger också ett
förslag på hur klippningen i nacken kan bli ännu bättre. Eleven får även beröm
från kunden, som tycker resultatet är utmärkt. Eleven slutför därefter
klippningen utifrån de förslag hon har fått, utan lärarens närvaro.

9

Utbildningsmaterial som kommer från företaget Pivot Point, för mer information se: http://www.pivot-pointnordic.com/
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Inledningscykel i herrklippning
Inledningscykeln innehåller kommunikation mellan lärare och elev inför en
uppgift i herrklippning. Inför uppgiften har eleven ritat en strukturritning som
skall redovisas för läraren. Exemplet på återkoppling som jag kommer att
redovisa, har i inledningscykeln tre loopar. Det bygger på utdrag från Film 5:2
och det specifika frisörkunnande som handlar om att beräkna hårlängd, som
upprepas vid flera tillfällen i inledningscykeln. Den kontrollerande
återkopplingsfunktionen får en alltmer instruerande funktion utifrån de svar
läraren får när hon ställer sina frågor till eleven. Hon instruerar genom att
demonstrera hur man gör när man beräknar hårlängd, genom att använda både
kropp, tal, kund och artefakter som semiotiska resurser i kommunikationen.
Exemplet visar en meningskonstruktion baserad på en tolkning av en
strukturritning. Kommunikationen sker i och omkring ritningen. Här använder
läraren ett flertal semiotiska resurser som kam och tumnagel för att mäta
längder på ritningen. Hårlängd jämförs med örats längd. Detta sker i dialog med
eleven, med omväxlande frågor och påståenden som eleven får ta ställning till.
Elevens deltagande växlar mellan kort svarande, lyssnande och tittande. Det blir
också tydligt hur strukturritningen fungerar som en central semiotisk resurs,
eftersom uppmärksamheten utgår från och återgår till den. Svårigheten består
dock i att det inte finns något exakt mått för överföringen mellan ritning och
kund. Det görs en uppskattning som kan betraktas som ett exempel på
frisörkunnande och kan förstås som ett multidimensionellt omdöme. Det
innebär en kvalitativ bedömning som är komplex, innehållande ett flertal olika
kriterier och svar som tillägnas genom erfarenhet (jfr Sadler 1989, 2010).
Överfört till frisörkunnandet och bedömning av hårlängd handlar det om att
både kunna uppskatta hårets kvalitet, längd och form men också kundens
huvud som helhet.
I utdragen står E för elev, L för lärare, (x) betyder att något i talet ej har kunnat
uppfattas och tankestreck – representerar en kort paus. Tomrum mellan
raderna representerar längre paus. Ibland är bilder inlagda för att synliggöra
vissa centrala handlingar och då används även pilar vid behov för att förtydliga
relationen mellan tal och bild. Återkoppling som gemensam
uppmärksamhetsfokus börjar i en cykel där läraren inledningsvis ger eleven
återkoppling på hennes planerade klippning. Eleven har ritat ut den tänkta
frisyren tvådimensionellt i en strukturritning och läraren gör återkopplingar i
form av frågor, förslag och demonstrationer. I Utdrag 1 som följer står elev och
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lärare vid sidan om kunden vända mot strukturritningen som ligger på ett
rullbord. De går igenom hur ritningen är utförd.
TID

KROPP ARTEFAKTER

00.00

E: visar
strukturritning
L: tittar på
strukturritningen

00.03

00.08

L: vänder sig mot
ritningen och pekar
på den
E: tittar på
ritningen
L: riktar tumme och
pekfinger på ritning
böjer sig framåt

00.13

00.17

L: tar fram kammen
L: lägger den på
ritningen

TAL

E: du vet han
kommer å ha en hög
(x) här
L: mm
haru tittat på
längdförhållandena
här?
E: mm har försökt

L: sådär
L: men kanske har ett
litet mått
L: hur långt det e här

00.19

L: mäter streck med L: där
tumnagel och kam
flyttar till ritat öra
mäter det ritade
L: å jämför med örat
örat
– de e lika långt som
örat

00.25

L: håller kvar
måttet på ritningen

00.31

00.33

L: släpper kam och
vänder sig mot
kunden
E: vänder sig efter

L: kommer de å va
det när det är
färdigklippt?
Det e ju liksom en
liten referens förå se
haru ritat rätt
E: mm
L: kommere å va så
långt?

L: kolla!
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ILLUSTRATION

TID
00.39

00.44

00.50

00.57

KROPP ARTEFAKTER
L: tar en hårslinga drar den mellan
fingrarna rakt upp

E: pekar på
hårslingan med en
penna
L: för upp sin högra
hand till hårslingan
och tar måttet
mellan fingrarna
L: lägger
fingermåttet mot
kundens öra och
tittar på elev
E: står tyst och
tittar omväxlande
på kunden och
ritning
L: pekar med
handen mot
ritningen
E: tittar från ritning
till kund
L: håller hårslingan

TAL

ILLUSTRATION

L: hur mycket skaru
klippa?
E: där – en bit
L: mm du ska klippa?

E: ja
L: så haru den där

L: den kanske skulle
ha varit lite kortare
där då?

E: ja

Utdrag 1 Inledningscykel med loopar

Utdrag 1 visar hur läraren ställer fråga på fråga för att kontrollera elevens
tolkning av ritningen. Den kontrollerande funktionen (00.03) växlar med den
instruerande (00.13) utifrån den aktuella situationen. Läraren använder sina
fingrar och kam för att visa måtten på strukturritningen samtidigt som hon
talar. Kontroll som fråga återkommer genom utdraget och växlar då läraren
instruerar både med kroppsrörelser när hon mäter (00.19) och tal: ”de e ju
liksom en liten referens” (00.25). Kroppsrörelserna kommer tidsmässigt något
före talet, se exempelvis (00.03 och 00.08) där läraren gör något innan hon talar.
När en specifik plats skall utpekas är däremot tal och kropp ofta synkroniserade
(vid 00.19 och 00.44) vilket tydliggör ordens utpekande roll. Genomgående är
läraren den som agerar både i tal och kroppsrörelser medan eleven intar en mer
observerande roll (jfr Notér Hoshidaar, 2014).
Frågan ”haru ritat rätt” (00.25) visar på vad det är eleven skall lära sig kunna, att
rita en strukturritning som en planering inför själva klippningen och
visualisering av den tänkta frisyren. Här kan kommunikationen liknas vid
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Lindwalls och Ekströms (2008) analys av undervisningsinteraktionen i
textilslöjd, där instruktionerna utvecklas genom en blandning av frågor, svar
och bedömningar. Den ena handlingen anpassas interaktivt utifrån den
föregående. Läraren får dock inte syn på elevens följande av instruktioner som
hos Lindwall och Ekström, eftersom eleven här till stor del observerar. Läraren
söker istället genom frågor få tag på hennes kunnande, inte för att få det rätta
svaret utan för att få en uppfattning om hennes förståelse. Det kan förstås som
hon kontrollerar elevens kunnande för att ge vidare återkoppling (jfr Björklund
Boistrup, 2013).
Läraren ställer kontrollerande frågor till eleven som gäller hennes kunnande
inom det aktuella momentet. Frågorna konkretiseras både i form av artefakter
och kroppsrörelser. Kam och ritning är viktiga semiotiska resurser i
meningskonstruktionen, liksom händer och fingrar när mått visas. Läraren
erbjuder synliga resurser så att kunnandet representeras visuellt och rumsligt.
Ser man på hela inledningscykeln upptäcker man att läraren genom sina frågor
och demonstrationer återkommer till ett visst moment i frisörkunnandet flera
gånger: uppskattning av hårlängd. Genom omtagningarna görs momentet
framträdande i det som kan betraktas som upprepade loopar, där
återkopplingsfunktionen övergår från kontrollerande till instruerande som en
egen process. Beräkningen av längdförhållandena visar sig vara ett moment som
eleven behöver mer kommunikation omkring. Eleven visar sin osäkerhet både
genom tal och kroppshållning. Läraren återkopplar således situation- och
individbaserat. De olika processerna kan illustreras med följande figur:

Figur 3. Återkopplingscykel med responsiva loopar

Lektionen kan ses som ett linjärt förlopp som börjar och slutar vid en viss
tidpunkt, den raka pilen illustrerar det linjära. När elev och lärare interagerar
med gemensam uppmärksamhetsfokus, illustreras det som en cyklisk rörelse i
den stora cirkeln. De mindre cirklarna synliggör en annan sorts kommunikation
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och tempo, som benämns loop. Looparna görs i sina egna processer där den
gemensamma uppmärksamheten skärps och riktas mot ett specifikt moment.
På så vis kan det ses som att lektionen innehåller tre olika tidsskeenden. Ett
linjärt, ett cykliskt och ett tredje som kan uppfattas både iterativt10, men även
icke-temporalt och spatialt där ett visst moment förevisas i en visuell
representation.
Den inledande cykeln innehåller tre mindre loopar som visats i figur 3, närmare
bestämt loop 1 (00.08 – 00.31) och loop 2 (00.39 – 00.50) i utdrag 1 samt loop
3 (04.02 – 04.45) som kommer att presenteras senare i Utdrag 3.
Återkopplingen växlar mellan den kontrollerande och den instruerande
funktionen. Looparna illustrerar lärarens sätt att återkomma till ett visst
moment, som eleven uttrycker osäkerhet omkring. Det gör hon instruerande
genom att demonstrera med hjälp av semiotiska resurser som tal, kam, fingrar,
ritning, hår och öra. I det följande beskrivs de olika looparna i Utdrag 1 mer i
detalj:
Läraren börjar med att ändra sin kroppsplacering kring strukturritningen med
blicken riktad på den. När hon frågar eleven om hon har tittat på
längdförhållandena (00.03), innebär det att hon undrar om eleven har mätt, så
att den tvådimensionella representationen i ritningen stämmer överens när den
överförs till det tredimensionella i kundens hår. Den första loopen börjar
genom att eleven svarar med viss tvekan att hon har försökt (00.08), läraren
återkopplar därefter instruerande genom att demonstrera hur man gör när man
skall mäta hårlängd på en abstrakt ritning (00.13). Något innan hon berättar vad
hon gör, lägger hon kammen på ritningen och mäter strecken med hjälp av kam
och tumnagel. Hon håller kvar positionen när hon frågar eleven om det
kommer att vara så långt (00.31), som för att påminna henne om
frågeställningen som kvarstår. Det är den första loopen.
Loop 2 börjar när läraren sedan övergår till kunden så att deras kroppar riktas
mot kunden och därmed också ändrad uppmärksamhetsfokus. Hon tar upp en
hårslinga och frågar därefter eleven hur mycket hon skall klippa (00.39). Eleven
svarar ”där - en bit” (00.44) samtidigt som hon pekar ut längden direkt på
kundens hår med en penna. Synkroniseringen mellan kroppsrörelse, artefakt,
hår och tal gör meningen i det talade visuellt preciserad och tillgänglig för
gemensam uppmärksamhetsfokus. Efter detta återgår läraren till en
10

Upprepande
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instruerande demonstration av hårlängd, när hon fått elevens svar. Läraren tar
ett mått mellan tumme och pekfinger av den längd som eleven pekat ut på håret
och håller måttet mot kundens öra (00.50). Örat används som referens i
förhållande till hårlängden, både det ritade och det konkreta örat. Lärarens tal
”den kanske skulle ha varit lite kortare där då?” (00.50) kommer flera sekunder
senare, när eleven har fått tid att observera och reflektera. Tystnad är att
betrakta som en semiotisk resurs som används i meningsskapandet. Jag har inte
valt att ta med den som en genomgående kategori för analys, men här är den så
framträdande att den behöver uppmärksammas och kommenteras. Björklund
Boistrup (2013) har också analyserat tystnader, bland annat i relation till
bedömningshandlingar och processer utifrån Hattie och Timperleys (2007)
återkopplingsnivåer. Hon ser ett samband mellan tystnader på 3 sekunder eller
längre och resonerande problemlösning. Det kan även ses i denna interaktion
att läraren erbjuder eleven tid att observera och därmed möjlighet att reflektera
under tystnad, innan hon ställer sin korrigerande fråga (00.50). Det blir också
tydligt i elevens svar att hon använder tid i form av tystnad, när hennes svar till
läraren kommer flera sekunder senare (00.57) efter att hon har tittat både på
ritning och hårlängd.
Kommunikationen som görs i looparna är också att förstå som en
representation som förflyttas från ett teckensystem till ett annat, en
transduktion (Kress, 2003), med erbjudanden om andra semiotiska resurser.
Från en abstrakt bild till en konkret kropp. Tal tillsammans med öra, hår,
fingrar, kroppsrörelser är samtliga förkroppsligade resurser som erbjuder
tredimensionell rörlig mening medan ritningen i sig är tvådimensionell och mer
statisk. Streck kan ritas in och suddas, men då i succesiva sekvenser och inte i
den rumsliga samtidighet som de förkroppsligade resurserna ger möjlighet till.
Dessa behövs för att konstruera mening i överföringen mellan ritningen av
hårlängd och det konkreta håret som skall klippas. Strukturritningen har en
central organiserande funktion i ett synliggörande av en professionell praktik,
en grafisk representation av relevant kunskap för planering och visualisering
(Lindberg, 2003). Som semiotisk resurs skapar den gemensam
uppmärksamhetsfokus genom att vara en materialisering av momentet
längdförhållanden som övriga semiotiska resurser utgår och återgår till. Den
illustrerar också behovet av den transduktion som äger rum mellan artefakt och
förkroppsligade teckensystem. ”The world told is a different world to the world
shown” (Kress, 2003, s.1) kan kompletteras med att det visualiserade också
behöver göras genom ett flertal resurser. Meningserbjudandena skiljer sig
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mellan en abstrakt ritning och en konkret kropp, där det senare ger fler
möjligheter att representera i sin rörlighet och flerdimensionalitet.
I Utdrag 2 som följer uttalar sig eleven mer direkt om sin osäkerhet i att
uppskatta längdförhållandena, medan läraren fortsätter att rita in streck för
hårlängd på ritningen. Att det är svårt att göra denna uppskattning av hårlängd,
förstår man eftersom eleven själv tar upp det ”ja tycker de e så svårt me örat”
(01.20), men här leder det inte till någon loop:
TID
01.20

KROPP ARTEFAKTER
L: ritar streck för
hårlängd på
ritningen
E: står bredvid och
tittar på ritningen

01.27

L: ritar vidare

01.34

E: för handen mot
ritningen och visar
längd
L: ritar strecken lite
längre fram

01.44

L: pekar på
nackpartiet i
ritningen och
flyttar sig sedan
bakom kund
och lyfter
nackhåret
E: känner på håret
och drar ut längden

01.50

L: håller kvar håret
hon har lyft upp
sträcker sig mot
ritningen

TAL
L: där haru lika
längd – där haru
inte riktigt lika
E: ja tycker de e
så svårt me örat
L: ja – när du
fyller i så här så
seru ju
E: jaa

E: fast (x) lite
längre – bara lite
utåt
L: mm – den draru
utåt lite grann där
E: mm
L: gradering – hur
tänkeru – hur kort
haru tänkt i
nacken?

E: inte för kort då
för han vill inte
hare för kort
L: han vill inte
hare jättekort
E: nej men bara så
det kommer bort
lite för nuereju
ganska långt

Utdrag 2 Återkoppling från elev utan responsiv loop
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ILLUSTRATION

Utdrag 2 visar hur eleven ger läraren en återkoppling om sitt behov av att
utveckla sitt kunnande, när hon säger att hon tycker det är svårt med örat
(01.20). Det handlar om momentet i frisörkunnandet som strukturritningen
representerar, där örat används som referens för att mäta hårlängd. Läraren går
vidare med strecken på ritningen (01.27), utan att stanna till vid elevens tal om
sin svårighet och därmed öppna för en loop. För läraren utgör ritningens
abstraktion inte ett hinder för förståelse och nya moment tillkommer medan
problemet med örat som referens kvarstår för eleven, som det visar sig senare.
Hon har dessutom just demonstrerat mätningen två gånger i loop 1 och 2.
Kontroll som återkoppling, är något Björklund Boistrup också har sett i sin
analys av bedömningshandlingar, som en framåtriktad typ hon kallar ”checking”
(2010, s.92). Genom frågeställningar kan det vara både elev och lärare som gör
dessa kontroller. I utdrag 1 var det inledningsvis läraren som ställde frågor, men
i Utdrag 2 kan elevens ”ja tycker de e så svårt me örat”(01.20) också uppfattas
som en indirekt fråga och därmed kontroll från elevens sida. Här skulle läraren
kunnat svara henne med en fråga om vad hon tycker är så svårt med örat för att
undersöka, istället väljer hon att gå vidare med andra moment. Utdrag 2 visar en
annan sorts kommunikation där tal är en central semiotisk resurs och
interaktionen görs i dialog i form av frågor och svar (Ruiz-Primo, 2011).
Frågestruktur har tidigare nämnts i förbindelse med den kontrollerande
funktionen i Utdrag 1. Här är eleven mer aktiv i talhandlingarna (01.34 och
01.50) genom att beskriva i förbindelse med ritningen och berätta om kundens
behov. Ett yrkesspråk representeras i orden ”lika längd”(01.20) och
”gradering”(01.44). De fungerar som semiotiska resurser för att konstruera
mening om frisörkunnandet och skapar en professionell diskurs. Läraren
förutsätter att eleven känner till deras betydelse och eleven ger inte heller
uttryck för något annat.
Mot slutet av denna inledande återkopplingscykel som visas i följande Utdrag 3,
när eleven åter uttrycker osäkerhet i förhållande till strukturritningen och
längdförhållandena, tar läraren om det hela en gång till i en tredje loop. Denna
gång är eleven mer aktiv i meningskonstruktionen både i form av tal och
kroppsrörelser. Hon både visar med sitt finger på ritningen och berättar om sin
upplevelse (04.02) eller frågar (04.41). Utdrag 3 inleds med att eleven åter ger
uttryck för sin osäkerhet om längdmåtten på strukturritningen, ”de känns som
de e kort – här” (04.02). Det kan betraktas som en indirekt fråga och en
krontrollerande återkopplingsfunktion. På så vis är det med utgångspunkt i
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hennes initiativ som läraren återgår till att demonstrera mätningen, för tredje
gången i den tredje loopen.
TID
04.02

04.08

04.11

04.19

04.24

04.30

KROPP ARTEFAKTER
E: för hand mot
ritning - pekar på
strecken
L: följer med
pennspets
L: tar bort hand –
rättar till ritningen

L: lägger kammen
på ritning för att
mätamäter strecken
med tumnagel och
kam
L: lägger måttet på
det ritade örat
L: lägger ifrån sig
kam och vänder sig
till kundens hår
L: drar en hårslinga
rakt upp - mäter
längd mellan
tumme och
pekfinger –

TAL

ILLUSTRATION

E: de de känns som
det e kort – här

L: men om du
mäter här igen
då
E: ja
L: hur hur långt e de
här?
(x) den längden

L: de e lite längre
än vad örat e

L: det e här uppe

lägger mått mot
kundens öra

04.35
L: vänder sig mot
ritningen ritar streck

L: då hamnaru
-de är inte hela
örats längd –
så du får ta nere
där en liten bit
E: okey
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TID
04.41

KROPP ARTEFAKTER
L: markerar en
punkt på ritningen
med pennspetsen
E: pekar på
ritningen - strecken

TAL

ILLUSTRATION

L: där nånstans
E: mm
ja – å
korta av de så?
L:mm

Utdrag 3 Tredje responsiva loopen på längdförhållandena

Eleven blir alltmer aktiv som deltagare i meningskonstruktionen, hon visar hur
hon tänker genom att peka på ritningen (04.02) samt ställer frågor (04.41).
Svårigheten med hårlängd på ritning och referens till örat får åter både en
abstrakt (ritning) och en konkret (kundens hår och öra) representation. Det
visar hur frisörkunnandet görs genom erfarenhet och omtag. Elevens
deltagande ökar både genom att initiera och delta mer i kommunikationen.
Svårigheten som strukturritningen utgör ett exempel på visar hur resurser utgår
från temporala och spatiala teckensystem med sin specifika semiotik (Kress,
2003). I det här exemplet utgör ritningen en spatial resurs medan tal är en
temporal sekventiell resurs. De har olika möjligheter till representation utifrån
olika logik, eftersom rummets logik gör samtidighet av olika betydelser möjlig
medan tidens logik utgår från succession. Vissa resurser befinner sig i en
blandning av båda så som kroppsrörelser i form av gestik, något som är typiskt
för det multimodala (jfr Rostvall & West, 2005). Det visar betydelsen av att
olika teckensystem både växlar och samspelar i kommunikationen. Här spelar
transduktion en avgörande roll. Strukturritningen representerar ett slags
teckensystem med en tvådimensionell grafik, tillsammans med de resurser
läraren skapar i stunden genom tal, artefakter och kropp. Det läraren gör när
hon går över till att visa längd på kundens hår, är att hon skiftar till ett annat
teckensystem, den tredimensionella kroppen med andra resurser och
möjligheter till meningskonstruktion. Transformation av mening förutsätter
transduktion mellan teckensystem, eftersom de har olika meningserbjudanden
(Kress, 2003). Den tredje loopen i Utdrag 3 avslutas när läraren ritar in en
punkt som markering för att visa hur mycket det behöver kortas ner (04.41),
efter att ha tagit måttet med örat som referens i en förkroppsligad
representation.
I utdrag 4 som följer går läraren vidare till ett annat moment i frisörkunnandet,
när de talar om ”gradering”(04.45). Yrkesspråk som professionell diskurs
nämndes tidigare i relation till Utdrag 2, där begreppen är att se som semiotiska
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resurser i representationen av frisörkunnandet. Läraren ritar vidare på
strukturritningen utan att instruktionerna fördjupas i någon loop, och eleven
har inte heller givit henne återkoppling om något annat:
TID
04.47

04.51

KROPP ARTEFAKTER
E: visar med fingret
på ritningen

TAL

ILLUSTRATION

E: å kanske inte lika
mycke gradering in
eller – ganska
fyrfältigt

L: ritar kortare streck
på ritningen
L: ja skulle nog
görare så här – men
E: håller kvar sin ena de blir lite gradering
hand på sidan om
i nerkanten
ritningen
E: jaa

Utdrag 4 Instruerande återkopplingsfunktion med förslag

Här görs den instruerande återkopplingen genom att föreslå ett
tillvägagångssätt, som läraren sedan visar. Det kan ses som en framåtkopplande
guidning (Björklund Boistrup, 2013). Läraren instruerar kort genom att
demonstrera på ritningen hur strecken skall ritas in och eleven tittar på. Åter
framgår det att kroppens rörelser är något tidigare än det talade (04.51) och
eleven ger inte uttryck för att något behöver förtydligas. Interaktionen har
återgått till det cykliska mönstret som löper på succesivt utan omtag och avbrott
som i looparnas meningsfördjupningar.
Inledningscykeln avslutas med att läraren ger signal om att eleven kan börja
med uppgiften. Deras gemensamma uppmärksamhetsfokus upphör, därmed
också återkopplingscykeln. Sammantaget visar dessa utdrag på den komplexitet
frisörkunnandet rymmer och behovet både av erfarenhet och upprepning när
det gäller strukturritningens visualisering av den planerade hårfrisyren. Det visar
också hur detta moment i frisörkunnandet ges en stark framträdandegrad
genom att det tas om i loopar, med både upprepningar och nya
representationer. Med omtagningarna blir också elevens meningskonstruktion i
interaktion med läraren mer synlig. Elevens återkoppling till läraren öppnar för
dessa loopar, men kan också överses som visades i Utdrag 2. Läraren både talar
och visar i sin instruerande återkoppling i looparna. Genom att variera de
semiotiska resurserna med både kropp och artefakter som hon gör, ger hon
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eleven olika meningserbjudanden att välja mellan. Just ritningar för att planera
och visualisera som är vanliga inom yrkesutbildning, behöver ges tid till
kommunikation, för att bli meningsfulla för eleverna (Fillietaz, Losa & Duc,
2013).
Inledningsvis i resultatkapitlet när jag redovisade återkopplingsfunktionerna,
presenterade jag en grundfigur, enbart med de tre återkopplingsfunktionerna
utan några exemplifierade handlingar och semiotiska resurser. Nedan är figuren
fylld utifrån de utdrag från Film 5:2 som har redovisats i detta avsnitt med
herrklipning som frisörkunnande: Figuren illustrerar variationen av
återkopplingsfunktioner, handlingar och semiotiska resurser i inledningscykeln.
Det framgår att handlingar kan överlappa mellan den kontrollerande och
värderande, som här föreslå, medan den instruerande återkopplingsfunktionen är
mer entydig. Den innebär också flest semiotiska resurser.
Kontrollerande

Handlingar: fråga, svara, föreslå
•Semiotiska resurser: tal, ritning, fingrar, kam, kund, hår, yrkesbegrepp

Instruerande

Handlingar: demonstrera, beskriva
•Semiotiska resurser: tal, ritning, kam, tumnagel, fingrar deiktiska ord, kund,
hår, öra, penna, streck

Värderande

Handlingar: föreslå, bekräfta, korrigera, berömma
•Semiotiska resurser: kund, hår, blick, kam, tal

Figur 1:2 Återkopplingsfunktioner med exempel på handlingar och semiotiska resurser

Sammanfattningsvis kan det sägas att strukturritningen har varit en central
semiotisk resurs i den inledande återkopplingsinteraktionen och som grafisk
representation har den betydelse för hur frisörkunnandet konstrueras i
kommunikationen mellan lärare och elev. Den utgör vidare en nyckel till att
analysera professionell praktik och samspelar med förkroppsligade resurser och
det verbalspråkliga i sin materiella utformning. Transduktion mellan olika
teckensystem visar sig vara en viktig aspekt av meningsskapandet eftersom både
rumsliga och temporala teckensystem då representeras, tillika det två och
tredimensionella. Looparna utformas genom transduktioner där teckensystemen
växlar och fler semiotiska resurser tas i bruk. När den kontrollerande
funktionen är i förgrunden är det färre semiotiska resurser som används
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eftersom tal är den centrala resursen i frågestrukturen. I looparnas
demonstrationer däremot samspelar olika teckensystem utgående från både
artefakter, kropp och tal. Utdrag 2 och 4 ger exempel på återkoppling utan
loopar där yrkesspråk som semiotisk resurs är framträdande.

Avslutande cykel i herrklippning
Det följande utdraget är från Film 5:5, en senare sekvens av samma film som
den föregående. Eleven närmar sig här en avslutning av uppgiften att klippa
herrfrisyr. Där görs återkoppling av läraren också på ett sätt som fyller en
kontrollerande funktion, men då kombinerat med den värderande funktionen
och inte längre med den instruerande som i den tidigare inledningscykeln.
Eleven närmar sig slutförandet av uppgiften och bedömning av resultatet blir
tydligare. Att återkopplingen här inte betraktas som en loop, beror på att elev
och lärares interaktion inte leder till avbrott eller omtag genom transduktioner i
processen. Läraren får inga frågor från eleven och stannar då inte heller upp
och demonstrerar hur eleven skall göra genom att visa ett tillvägagångssätt.
Däremot preciserar läraren vad som behöver rättas till genom kroppsrörelser
och tal, när hon pekar ut det hårpartiet som inte är rätt klippt. Den värderande
funktionen är således mer i förgrunden och den instruerande underordnad de
korrigerande handlingarna. Läraren anser att eleven kan slutföra arbetet på
egen hand och eleven ger inte i detta skede heller uttryck för att något särskilt
moment behöver repeteras eller förtydligas.
Utdrag 5 visar denna typ av kommunikation då läraren går igenom den nästan
slutförda klippningen, eleven står vid sidan om och tittar på. Det utförda
arbetet värderas som ”bra” (00.39), men läraren ger också ett förslag på
förbättring:
TID
KROPP - ARTEFAKTER
00.39 L: kammar kund för att
gå igenom klippningen

TAL
L: de ser bra ut – det e
bara en sak som jag
skulle vilja att du gör
E: mm

för handen mot
nackpartiet
00.45 L: viftar till eleven att
flytta sig närmare

L: om du ser de här lite i
profil
L: om du kommer hit?

E: ställer sig lite bakom
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TID

KROPP - ARTEFAKTER
L: visar med kam och
hand på kundens hår

00.52 L: rör handen över
kundens nackhår
E: tittar på kund och
rörelser
00.57 L: visar med händer och
kam på håret –
pekar
pekar
01.02
L: pekar
E: pekar
01.06 L: pekar med båda
händerna med tumme
och pekfinger –
rör fingrarna över håret
utåt sidorna, tillbaka och
nedåt
01.10 E: tittar och nickar
L: vänder sig mot elev
och tittar på henne
01.13 L: kammar
E: tittar på håret

TAL
L: så skulleru faktiskt
kunna klippa bort lite
mer på det här partiet
E: mm

ILLUSTRATION

L: före blir lite (x) där
E: ja
L: å det e precis de här –
om du – du klipper
ingenting - där
E: nej
L: å ingenting där
E: nej
L: utan de partiet mellan
här
E: ja – det är just dit bara
L: ja du ser själv
de e de här som blir lite för stort
E: ja

L: annars så ere bra
E: mm

Utdrag 5 Avslutande återkopplingscykel med värderande funktion utan loop

Återkoppling görs här huvudsakligen med en värderande funktion genom
handlingar som att berömma, korrigera (00.39), föreslå (00.45) och instruera
(00.57 och 01.02) utan att demonstrera. Läraren visar var men inte hur det skall
göras. Eleven förväntas kunna slutföra uppgiften på egen hand. De semiotiska
resurserna som används växlar mellan pekande och deiktiska ord som här, där
och dit. I tidigare utdrag har det visat sig att kroppsrörelser ofta kommer lite
tidigare än det talade. När det gäller dessa utpekande ord däremot är
samtidigheten mellan tal och pekning tydlig eftersom det är ett specifikt område
det refereras till. De två teckensystemen synkroniseras utan att fördjupas i egna
processer med utförligare demonstrationer, som de tidigare looparna var
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exempel på. Läraren får inte heller återkoppling från eleven som tidigare att det
är något hon undrar över eller är osäker på. Eleven både tittar på (00.52) och
agerar (01.02). Användningen av semiotiska resurser är inte längre lika varierad,
utan begränsas huvudsakligen till pekande och tal. Cykeln avslutas med
värderingen ”annars e de bra” och elevens svar ”mm” (01.13), läraren lämnar
eleven. Beröm som gavs inledningsvis (00.39) och här avslutningsvis (01.13) är
ospecifikt vilket överensstämmer med Ekström (2008). Däremot är inte beröm
här riktat mot person, så att det uppfattas som en objektifiering (Björklund
Boistrup, 2013) utan ”bra” används om uppgiftens utförande.
Sammanfattningsvis i detta avsnitt om återkopplingsfunktionernas variation
över tid genom de semiotiska resurserna, kan det sägas att läraren ganska tidigt
blev uppmärksam på det moment som eleven behövde kommunicera mer
omkring, uppskattning av längdförhållanden. Hon använde en rad olika resurser
förutom strukturritningen, som meningserbjudanden för att representera det
som eleven är osäker på. Det gjordes i loopar, där tempo och
återkopplingsfunktioner växlar utifrån ett visst moment i frisörkunnandet som
görs framträdande av deltagarna. Användingen av olika semiotiska resurser
innebar transduktioner mellan olika teckensystem, vilket i sin tur
transformerade kommunikationen så att mening skapades både visuellt och
auditivt. Den instruerande funktionen användes mest inledningsvis, med
utgångspunkt i den kontrollerande funktionen. Därefter överläts eleven till att
arbeta med uppgiften på egen hand och det gjordes ingen uppföljning
undervägs, utan först när eleven var på väg att avsluta gav läraren en
återkoppling som huvudsakligen var värderande med korrigerande handlingar.
Det har också visat sig att de semiotiska resursernas roller såg olika ut beroende
på vilka återkopplingsfunktioner som var i förgrunden och vilka processer de
gjordes i. Inledningscykeln visade växlingar mellan kontrollerande och
instruerande där loopar med omtag och demonstrationer gjordes med ett flertal
semiotiska resurser för att representera ett visst moment. När den
kontrollerande funktionen var i förgrunden utan loopar var teckensystemen
mer begränsade och tal framstod som den centrala resursen, även representerat
genom en professionell diskurs. I avslutningscykeln var den värderande
återkopplingsfunktionen i förgrunden med korrigerande handlingar och färre
resurser. Återkoppling konstrueras således olika över tid och har
representationer beroende på vilka återkopplingsfunktioner och processer som
är aktuella. Interaktionen mellan lärare och elev varierar också över tid, eleven
blev mer aktiv undervägs efter inledningens iterativt instruerande loopar.
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Att utföra olika färgbehandlingar
Även detta avsnitt är att läsa som ett svar på båda forskningsfrågorna om
återkopplingsfunktionernas variation över tid samt de semiotiska resursernas
roller. I det följande kommer kommunikationen omkring färgbehandlingar att
exemplifieras mellan en annan elev och lärare. Återkopplingen undersöks då
även här som funktioner i en cyklisk process, men fokus ligger nu enbart på
inledningscykeln. Jag ger först en beskrivning av den inledande
återkopplingscykelns handling:

Inledningscykel i färgbehandling
Elev och lärare diskuterar färgval och ordningsföljd av olika färgbehandlingar
samt verkningstid. Eleven berättar om sin planering av uppgiften steg för steg
och läraren ställer frågor undervägs. En dialog förs också med kunden om hur
hon vill ha det, både från eleven och från lärarens sida. Uppgiften handlar dels
om att välja rätt bottenfärg som skall täcka gråa hår, dels att kombinera den
med slingor i en annan nyans. Uppgiftens utmaning ligger i att planera i vilken
följd färgerna skall läggas på håret utifrån deras respektive verkningstid, samt
hur slingorna skall läggas. Vanligen används en så kallad färgdeklaration, för att
planera uppgiften med färgernas benämning och verkningstid. Här använder
eleven dock inget sådant dokument.
Lärarens återkoppling görs även i denna inledningscykel genom den
kontrollerande funktionen. Den sker genom att läraren ställer frågor och får
eleven att berätta hur hon tänker utföra uppgiften. Frågestrukturen är dock
underordnad elevens aktiva berättande här. Läraren får höra hur hon tänker
göra och vad hon behöver vidare. Inledningsvis i Utdrag 6 diskuteras färgval
och läraren ger förslag på hur färgkartan kan användas:
TID
00.00

00.04

KROPP ARTEFAKTER
E: tittar och känner
på kundens hår
L: observerar
L: vänder sig mot
elev och pekar på
mappen med
färgkartor

TAL

E: en trefyra
L: mm – de som e
bra merom här e
ju att man faktiskt
kan ta loss dom å
jämföra
E: jaa
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TID
00.08

KROPP TAL
ARTEFAKTER
E: tar loss en karta
och lägger den mot
kundens hår – tittar
på färgerna

00.12

E: ja troren ligger
på en fyra ja
L: tittar på
färgkarta och hår

00.16

00.23

L: tar färgkartan
och lägger den mot
kundens hår

E: tar emot
färgkartan
E: står vänd mot
läraren

L: nickar
00.29

E: känner på
kundens hår
00.39
E: tar ett färgprov
och lägger mot
kundens hår
L: nickar svagt

E: vänder sig till
kund

L: kanske inte så
mörk som en trea
E: nej

L: nej – men en
fyra – de ser bra
ut
E: ja – en fyra
E: å då tänkte jag
eftersom de e en
fyra uppepå –
den täcker
hundra procent
av gråa hår – då
kan ja ju ta en tub
fyra
E: å sen så vill hon
även ha lite röda
slingor
L: mm
E: å då tänkte jag
på dom
L: mm
E: om ja lägger
botten först å så
väver jag dom –
för du ville ha
själva ? -

Utdrag 6 Inledande återkopplingscykel med kontrollerande funktion
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Utdraget visar hur läraren istället för att instruera eleven steg för steg, ger henne
valet att prova ett annat sätt att gå tillväga (00.04), som underlättar när hon skall
avgöra vilken färg hon skall använda. Hon kan ta loss en del av färgkartan och
jämföra färgerna direkt mot kundens hår, föreslår läraren. Det som var en
”trefyra” (00.00) ändras till en ”fyra” (00.12) när eleven får tillgång till denna
tydliga resurs för meningskonstruktion som färgkartan är. Eleven berättar och
lärarens återkoppling växlar mellan den kontrollerande och värderande
funktionen. Lärarens ”mm”(00.29 och 00.39) och nickar (00.23 och 00.39) är
exempel på en konstaterande återkoppling (Björklund Boistrup, 2013) där
läraren neutralt erkänner det eleven visar, utan direkt värdering, det jag kallar
bekräftelse. Däremot besvarar hon elevens ”ja troren ligger på en fyra ja”
(00.12) senare med en värdering i ”nej – men en fyra – de ser bra ut”(00.16).
Olika funktioner beroende på om kontroll är i förgrunden eller värdering.
Utdrag 6 innehåller inte någon loop.

Loop 2

Återkopplings
cykel
Loop 1

Figur 4 Återkopplingscykel med två loopar

Båda de utdrag som nu kommer att refereras illustreras med figuren ovan av
återkopplingens cykliska process, här med två loopar. Återkopplingscykeln
förstås utifrån gemensamt uppmärksamhetsfokus mellan lärare och elev. Den
börjar när samtalet inleds och avslutas när läraren lämnar eleven. En loop
betraktas som en mindre process utgående från den större återkopplingscykeln.
Vartdera utdrag förstås som en loop i återkopplingsprocessen. Loopen
kännetecknas av skärpt uppmärksamhetsfokus, ändrat tempo och som att vara
en liten lektion i lektionen. Läraren skiftar återkopplingsfunktion till att
återkoppla med den instruerande funktionen i loopen, medan cykeln i övrigt
har en övervägande kontrollerande funktion. Det temporalt sekventiella bryts
och en viss kunskap görs framträdande (jfr Insulander & Svärdemo Åberg,
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2014). I loopen instruerar läraren om något moment som eleven har visat
osäkerhet omkring. I den första handlar det om hur man kan lägga slingor och i
den andra handlar det om hur man planerar färgläggningen med hänsyn till
olika verkningstider. Den första loopen (01.08-01.35) inleder eleven själv med
sitt indirekta frågande, hon undrar om hon tänkt rätt i att lägga slingorna
horisontellt. Läraren besvarar med en demonstration av vad det blir för olika
effekter av att lägga slingorna på sidorna eller uppe på, utan att ge eleven det
rätta svaret. Det får hon själv ta ställning till i samråd med kunden.
I det följande är det den första loopen som redovisas i Utdrag 7. Hör görs
återkoppling genom den instruerande funktionen, när eleven har beskrivit hur
hon tänker lägga slingorna. Det är det lilla ordet ”eller” (01.08) med stigande
tonfall (jfr checking i Björklund Boistrup, 2010). Det indikerar att eleven har en
fråga till läraren:
TID
01.08

01.13

KROPP ARTEFAKTER
E: för handen
neröver kundens
hår – tittar på
läraren
L: står vänd mot
kund och elev
L: flyttar sig med
händerna på
vardera sida av
kundens huvud
och rör händerna
stegvis nedåt
rör sedan ena
handen fram och
tillbaka – tittar på
elev

01.19
L: visar på sitt
eget hår

01.25

rör handen över
kundens hår
L: tar en hårslinga
och drar den
bakåt
tittar på elev

TAL

ILLUSTRATION

E: men så väver ja
horisontella
eller?
L: ja de beror ju
på hur man vill
att de ska se ut
E: hon vil ju att de
ska synas
L: lägger man
paketen så här –
då får man de ju
mer å blanda sig
E: mm
L: nackdelen me
de e ju om man
drar håret bakåt
E: mm
L: så får man ju
väldig randeffekt
E: mm
L: om man sätter
upp håret ofta får
man ju fråga
E: ja
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TID
01.29

01.35

KROPP ARTEFAKTER
L: rör handen
stegvis framåt
över kundens
huvud visar på sitt eget
huvud vänd mot
elev rör sina
händer ner
L: vänder sig mot
kund och lägger
händerna bakom
ryggen

TAL

ILLUSTRATION

L: lägger man
paketen åt det
här hållet –
då får man ju en
randeffekt så här
E: ja
L: så de e ju
nånting man får –
diskutera me
kunden då

Utdrag 7 Återkoppling med responsiv loop genom demonstration

I föregående Utdrag 6 var läraren mer av en observatör som kontrollerade och
värderade medan eleven berättade. I detta utdrag däremot är det eleven som
observerar, utifrån sin inledande frågeställning. Kommunikationen här visar att
lärarens svar har mer karaktär av demonstration (01.29) än instruktion (01.35).
Hon visar två olika sätt att lägga slingor på genom förevisande kroppsrörelser
och det är sedan upp till eleven att bedöma vilket sätt som är lämpligast i
samråd med kunden. Det visar hon med kroppen när hon vänder sig mot
kunden och lägger händerna bakom ryggen (01.35). Hon erbjuder således
eleven att själv vara aktiv genom ”framåtkoppling som utmaning” (Björklund
Boistrup, 2013, s. 71). Eleven har genom den representation läraren har givit
genom demonstrationerna av frisörkunnandet i att lägga slingor, fått möjlighet
att se alternativ och kan gå vidare med sin uppgift. Förutom tal så använder
läraren både kundens hår, sitt eget samt sina händer som semiotiska resurser i
meningsskapandet. De kommunicerar tillsammans olika sätt att lägga slingor på,
så att det verbala förkroppsligas i en synlig representation. Fler parallella och
överlappande teckensystem ger fler meningserbjudanden genom
transduktioner, här mellan kropp och tal. Den instruerande funktionen görs
genom demonstrationer (jfr förevisande i Notér Hoshidaar, 2014). När
instruktionen blir mer allmänt riktad intar läraren en annan kroppshållning,
genom att vända sig mot kunden och lägga händerna på ryggen ” så de e ju
nånting man får – diskutera me kunden då” (01.35). Kropp som resurs i
meningsskapandet ges då en mer tillbakadragen roll.
Den andra loopen (02.12-02.18) som följer i Utdrag 8 är det läraren som
inleder, när hon har hört hur eleven planerar färgläggningen i förhållande till
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verkningstid ”ja eller så kan man ju tänka att man gör åt andra hållet att man
lägger slingorna först” (02.12). Funktionen är kontrollerande genom
handlingarna att föreslå och korrigera. Det cykliska blir utvidgat med en loop
där läraren ger eleven ett alternativt tillvägagångssätt att ta ställning till. Läraren
instruerar om ett lämpligt sätt att utföra färgbehandlingen på, närmare bestämt
frisörkunnandet att kunna planera i vilken ordning färger skall läggas i
förhållande till deras olika verkningstid. Här är det tal som är den mest använda
semiotiska resursen, kroppsrörelser har inte någon utpekande funktion som
tidigare. Blicken däremot används i kommunikationen och situationen utmärker
sig också genom kroppsplaceringarna, i sättet elev och lärare står i förhållande
till varandra. De står mitt emot varandra vid sidan om kunden och har
ögonkontakt hela tiden (02.12-02.18). Det är ett tydligt mönster som också syns
i andra studier, att när ett svar förväntas så riktas blicken mot den andre (jfr
Björklund Boistrup, 2013).
I det följande utdraget redovisas denna andra loop. En kontrollerande
återkopplingsfunktion innebär även korrigerande handlingar, när elevens plan
inte stämmer med eftersträvade frisörkunnandet. Eleven har just berättat att
hon tänker lägga bottenfärgen först, innan hon väver slingorna:
TID
02.12

02.18

KROPP ARTEFAKTER
L: står vänd
mot elev och
har
ögonkontakt pekar på
hårprovet i
mappen
eleven håller visar längd
med händerna

L: gestikulerar
med händerna
E: tittar in i
lärarens blick

TAL

ILLUSTRATION

L: ja eller så kan
man ju tänka att
man gör åt
andra hållet –
att man lägger
slingorna först
E: först
L: så dom får
längre
verkningstid
E: jaa
L: så kan man ju
också tänkarå
E: okey
L: det skulle jag
ju väljara
annars blire ju
jätteknöligt å
hålla på
E: ja

Utdrag 8 Återkoppling med responsiv loop genom förslag
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Läraren har låtit eleven beskriva sin planering av tillvägagångssättet när det
gäller ordningsföljden av slingor och bottenfärgning, innan hon korrigerar i
form av förslag (02.12). Det ger läraren en möjlighet att först kontrollera
hennes kunnande, för att därefter lite försiktigt styra in henne på ett lämpligare
tillvägagångssätt, (jfr guidning i Björklund Boistrup, 2013). Eftersom slingornas
färg har längre verkningstid, är det med dem som eleven skall börja. Tal som
semiotisk resurs fungerar här indirekt, i handlingar av förslag (02.12 och 02.18).
Frisörkunnandet konstrueras på så vis gradvis genom den pågående
kommunikationen. Återkopplingen är ömsesidig, eftersom det inte bara är
eleven som får reda på hur hon bör göra, utan läraren har fått reda på vad hon
behövde förtydliga för eleven. Svårigheten i uppgiften består i att planera
ordningsföljd utifrån färgernas olika verkningstid och vad som är praktiskt
genomförbart. Där har läraren sin yrkeserfarenhet att utgå ifrån, medan eleven
saknar de erfarenheterna och behöver vägledning.
Det är i looparna som det visar sig vilka moment i frisörkunnandet som är
problematiska och som det behövs mer kommunikation omkring. Lärare och
elev intar skärpt uppmärksamhetsfokus på ett visst moment med utgångspunkt
i elevens visade kunnande eller frågeställningar. Loopen illustrerar en process
som utgår från det cykliska, men har sin egen början och slut. I den fördjupas
kommunikationen mellan lärare och elev genom olika teckensystem och
semiotiska resurser. Läraren använder till exempel både sin egen kropp och
kundens hår. Kroppsrörelserna får då en framträdande roll för att precisera och
skapa representationer av frisörkunnandet, men tal som semiotisk resurs kan
som i Utdrag 8 träda i förgrunden när den kontrollerande funktionen görs
genom att korrigera. Elevens handlingar har betydelse för hur läraren
återkopplar. Eftersom eleven deltar aktivt i kommunikationen både genom sina
beskrivningar av hur hon tänker göra och genom de kroppsrörelser och
artefakter hon använder för att representera sin planerade uppgift med
slingläggning och bottenfärgning, blir hennes aktuella kunnande synligt för
läraren. I följande Utdrag 9 visas en interaktion som representerar en återgång
till återkopplingscykelns kontrollerande funktion. Inledningsvis sätts det i sitt
sammanhang.
När eleven har fått förslaget om ett alternativt tillvägagångssätt, återvänder hon
till kunden och både visar och berätta för läraren hur hon nu tänker göra. Här
korrigerar hon inledningsvis sig själv ”eller om ja börjar me slingerna ra”(02.35)
utifrån den återkoppling hon just fått av läraren:
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TID

KROPP ARTEFAKTER

02.29

02.35

E: kammar kundens
hår – lyfter upp en
slinga – visar med
kam
E: släpper ner håret
och tar upp en ny
slinga visar med kammen
på håret
kammar håret
under

02.41
E: visar med
kammen

02.48

02.54

pekar ut plats med
fingrar och kam
vänder sig för att
söka ögonkontakt
med läraren
L: nickar
L: flyttar sig
närmare
E: lyfter upp en
slinga
pekar med kammen
på håret
L: nickar
E: pekar med
kammen på håret
L: nickar o böjer sig
framåt
E: kammar och
tittar på kundens
hår - lyfter upp det

TAL
E: ja men ja menar
- säg att jag lägger
botten så

E: eller om ja
börjar me
slingerna ra –
så väver ja kanske
här hon vill ju harom
över håret liksom
L: mm
E: kanske två tre
passéer upp – så
att den andra inte
blir här den slutar ju nån
gång innan benan
liksom
L: ja - precis
E: men sen då när
ja lägger i botten
så fåre lyftas å så
får jag körare här
L: yes
E: längst in ändå så ja lägger ju bara
slingorna till hit
L: yes de e helt
rätt tänkt
E: låter de bra?
L: de låter alldeles
utmärkt
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ILLUSTRATION

TID
02.58

03.04

KROPP ARTEFAKTER
L: flyttar sig till
kundens bakhuvud
och visar med
händerna
E: flyttar efter

TAL

E: känner på håret
och kammar

E: eh - dom vill
hon inte göra
nånting åt

ILLUSTRATION

L: va tänkeru göra
merom här – de
här som du inte
har några slinger
påra?

Utdrag 9 Återkoppling med kontrollerande funktion och värderande aspekter

När eleven berättar om sin planering (02.29-02.35) använder hon kundens hår
och sin hand för att visa hur hon tänker lägga paketen med slingor. Kammen
används också som resurs när hon visar hur hon tänker lägga på bottenfärgen
och slingorna (02.48). Det syns också hur deiktiska ord synkroniseras med
pekande (02.41 och 02.48). Den precisering som de semiotiska resurserna ger,
är viktig för att kommunicera det frisörkunnande som praktiseras. Det ger
också läraren hjälp att se hur eleven tänker göra. Färgbehandlingar kräver
noggrannhet och förmåga att kunna planera i flera steg. Kroppens rörelser
kommer ibland lite före det talade (02.48 och 02.54), förutom när deiktiska ord
används eller korta jakande bekräftelser då kropp och tal är synkroniserade. Vid
ett tillfälle söker eleven lärarens ögonkontakt (02.41) när hon vill ha bekräftelse
på placering av slingorna. Här är det eleven som ger en kontrollerarande
återkoppling genom att berätta och fråga ”låter de bra? (02.54). (jfr kolla av i
Björklund Boistrup, 2013) och läraren bekräftar.
Det som också framkommer när detaljnivån studeras, är att den värderande
återkopplingsfunktionen är svårare att få syn på när det handlar om att
korrigera en planering. Bekräftelse ”ja” med nickning (02.41) och ”yes de e helt
rätt tänkt” (02.54) samt beröm ”det låter alldeles utmärkt” (02.54) är tydliga
både i tal och kroppsrörelser, medan återkopplingar där läraren värderar elevens
plan som olämplig, görs mer indirekt genom förslag som i tidigare Utdrag 8: ”ja
eller så kan man ju tänka att man gör åt andra hållet” (02.12). Det är ett
korrigerande sätt läraren väljer för att leda eleven i den riktning hon bedömer är
korrekt i frisörkunnandet, samtidigt som hon undviker att det blir en negativ
kritik av den planering eleven har presenterat. I sin värderande funktion kan
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handlingen att föreslå också uppfattas som en inlindad kritik (jfr Ekström,
2008) eftersom den innehåller en värdering som förmedlas indirekt och
överlämnar tolkningen till eleven: ”annars blir det ju jätteknöligt att hålla på”
(02.18).
Nedan är figuren fylld utifrån de utdrag från Film 8:1 som har redovisats i detta
avsnitt med färgbehandling som frisörkunnande:
Kontrollerande

Handlingar: föreslå, fråga, svara,korrigera, berätta
•Semiotiska resurser: färgkarta, hårprov, hår, tal, blick, kund, händer,
spegel, kroppsrörelser
Instruerande

Handlingar: demonstrera, beskriva, modellera
•Semiotiska resurser: hår, händer, blick, tal, kroppsplacering, kam

Värderande

Handlingar:bekräfta,berömma, föreslå, korrigera
•Semiotiska resurser: tal, nick, blick, kroppsplacering, kroppsröresler

Figur 1:3 Återkopplingsfunktioner med exempel på handlingar och semiotiska resurser

Figurer innebär alltid förenklingar, men poängen med en sådan figur är ändå att
visa på vilka handlingar och semiotiska resurser som används i de
återkopplingsfunktioner som har analyserats. Även om funktionerna delvis
överlappar varandra i praktiken, går det ändå att urskilja när det är den
kontrollerande, respektive undervisande eller värderande som är i förgrunden.
Handlingar som är framträdande i den instruerande funktionen är ofta att
demonstrera ett visst moment och de semiotiska resurserna som används utgår
då från det specifika frisörkunnandet, medan en kontrollerande funktion görs
till övervägande del med tal genom att ställa frågor, men även att föreslå. Den
värderande funktionen kännetecknas av att bedömningsaspekten blir tydligare i
form av bekräftelser eller korrigeringar. De semiotiska resurserna varierar med
situationen, men har också sina roller i relation till funktionerna. Tal är
exempelvis en viktig resurs i den kontrollerande medan kropp är viktigare i den
instruerande. Av de tre är den kontrollerande återkopplingsfunktionen
genomgående mest framträdande och som Figur 1:3 visar innebär den även ett
flertal handlingar och semiotiska resurser. Den kontrollerande kan ofta leda till
loopar där den instruerande funktionen övertar, som det visade sig i utdrag 7
och 8. Utdrag 6 och 9 däremot är det eleven som berättar hur hon skall
genomföra uppgiften, hon blir då den som utifrån den kontrollerande
funktionen använder demonstrerande handlingar i sina svar på lärarens frågor
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och ger på så vis återkoppling till läraren om sitt aktuella kunnande. Det visar
det interaktiva i återkopplingsprocessen och samspelet mellan
återkopplingsfunktionerna.

Sammanfattande reflektioner av resultaten i sin helhet
Hur återkoppling görs och vad som ingår varierar mellan deltagare och
situation, eftersom återkopplingen är situerad utifrån deltagare och handling.
Lärare och elev konstruerar mening tillsammans genom att använda en rad
olika teckensystem. Men det finns mönster som kan urskiljas eftersom de
återkommer. Jag använder bilden av en loop i min beskrivning av den centrala
företeelse i interaktionen när uppmärksamheten skärps. Något specifikt
moment i frisörkunnandet får framträdandegrad. Till skillnad från resultatet i
Insulanders och Svärdemo Åbergs (2014) studie där det som blev framträdande
i undervisningen inte utgick från barnens uppmärksamhet, visar resultatet i
denna studie att elevens uppmärksamhetsfokus ofta tas till vara i ett gemensamt
utforskande. Den framskjutna plats i kommunikationen som loopen illustrerar,
sker ofta utifrån någon frågeställning eleven har eller en osäkerhet som läraren
får syn på genom interaktionen. Tempot ändras så att återkopplingen anpassas
till elevens behov genom att läraren tar sig tid att instruera och demonstrera,
som en liten lektion i lektionen. Det kan också betraktas som en aktivitet där
något i ett specifikt ämne förvandlas till ett undervisningsobjekt där läraren
växlar mellan föreläsning och pedagogisk artefakt (Lundström, 2012).
Skillnaden är dock att i denna studie är interaktionen inte i grupp som i
Lundströms studie, utan här gör och får läraren återkopplingar i förhållande till
en enskild elev i taget. Strukturritningen som artefakt och den utvidgade
kommunikationen i looparna överensstämmer dock med Lundströms resultat.
Att återkoppling varierar vad gäller funktioner och samspel, kan inte sägas bero
på det specifika frisörkunnandet, om det handlar om klippning eller färgning.
Däremot används olika semiotiska resurser i form av artefakter i
kommunikationen. De kan dock inte knytas till någon särskild
återkopplingsfunktion. Den instruerande och den kontrollerande funktionen
har i denna studie visat sig innehålla ett varierat register av handlingar och
resurser. Kunnandet i herrklippning och hårfärgning har dock några särskilda
semiotiska resurser som används i meningskonstruktionen, exempelvis
strukturritningen och färgkartan. Ett visst mönster kan också urskiljas i de
utvalda exemplen. Återkoppling görs genomgående med den kontrollerande
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funktionen som mest framträdande. I en inledningscykel växlar den med
instruktion och i en avslutningscykel växlar den med värdering. På så vis kan
man säga att lärarens återkoppling utgår från kontroll med två inriktningar: att
hitta luckor i kunnandet och att bedöma resultat. Återkopplingen som läraren
får från eleven tycks dock vara det som leder till förändring och variation.
Analysen har visat att det finns vissa interaktioner som utmärker sig som
särskilt framträdande. Det är när kommunikationen mellan lärare och elev leder
fram till dessa invävda undervisningspass, kallade loopar. Det visar hur
återkoppling är mening som konstrueras interaktivt i en social praktik, vilket får
betydelse för de representationer som framträder. Genom elevens olika
handlingar både verbalspråkligt, kroppsligt och via artefakter, kan läraren få
tillgång till hennes förståelse och kunnande. Det innebär att kommunikationen
hela tiden transformeras utifrån den aktuella situationen. Den kontrollerande
funktionen är den centrala både i förhållande till lärare och elev. Den kan ta två
riktningar - instruerande eller värderande.
I en studie som denna med ett multimodalt perspektiv på kommunikation,
framstår detaljerna i materialet som överväldigande. Det blir tydligast när det
gäller de semiotiska resurserna. Det är inte möjligt att återge det komplexa
samspel och den variation som kommunikationen innehåller. Det är inte heller
min intention, utan jag har från början varit medveten om detta. Jag har därför
med utgångspunkt i antagandet om en variation, gjort val att analysera och
representera de resurser som i kommunikationen mellan lärare och elev,
framträder tydligast och kan urskiljas i återkommande interaktioner. Även om
ett visst mönster av återkommande semiotiska resurser i förbindelse med de
olika återkopplingsfunktionerna kan märkas, går det inte att dra några generella
slutsatser. Ofta förekommer blick och tal som resurser i den kontrollerande
liksom pekande och tal i den instruerande. Den värderande funktionen
innehåller båda kombinationer. Det är därför mer lämpligt att tala om att
semiotiska resurser skapas och återskapas utifrån den situerade interaktionen,
där det är deltagarnas intresse och uppmärksamhetsfokus som styr.
Liksom teckenskapandet varierar, är återkopplingspraktiken i ständig
transformation. Återkoppling görs genom semiotiska resurser, så det är inte
överraskande. Undervisning och återkoppling samspelar i den väv av handlingar
som klassrumsinteraktionen innebär, och är svåra att separera. Genom den
detaljerade analysen av kommunikationen mellan lärare och elev i cykliska
processer har dock ett särskilt mönster kunnat urskiljas som framträdande:
looparna. De innebär ett gemensamt utforskande som tar utgångspunkt i
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elevens pågående arbete. Jag anser att de utgår från eleven som en återkoppling
till läraren utifrån en frågeställning eleven har och görs därefter. Det är den
responsiva tolkningen av återkoppling som loop. Återkopplingsfunktionerna i
sin tur, har betydelse i för att loopar görs. Den kontrollerande funktionen, kan
knytas både till elevens och lärarens handlingar. Då synliggörs
kunskapsrepresentationer och meningserbjudanden genom dialogens frågor och
svar.
Slutligen visar de två exemplen i resultatet hur varierad
återkopplingsinteraktionen är, när cykler och loopar görs mellan olika elever
och lärare. Det blir tydligt när kommunikation studeras multimodalt.
Frisörkunnandet som en etablerad praktik återskapas hela tiden på nytt utifrån
den unika interaktion som varje återkoppling mellan lärare och elev är. Även
om den förkroppsligade undervisningssituationen synliggör kunnande både för
elev och för lärare, finns det oartikulerade som underförstådd kunskap också i
kommunikationen. Förevisande undervisning i form av demonstrationer är ett
sätt att ge det underförstådda en synlig representation, men behöver
kombineras med det verbalspråkliga i frågeställningar, beskrivningar och
yrkesbegrepp.
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Kapitel 6. Diskussion

Konstruktion av återkoppling
I denna studie har återkoppling undersökts som en socialt situerad aktivitet som
ingående i den dagliga undervisningen. Återkopplingspraktiken har visat sig
vara mångfasetterad eftersom varje interaktion mellan lärare och elev är unik,
således också deras kommunikation. Ändå har återkopplingspraktiken visat sig
vara konstruerad enligt vissa återkommande mönster, som jag har valt att kalla
återkopplingsfunktioner,
cykler
och
loopar.
Tre
centrala
återkopplingsfunktioner har kunnat urskiljas: den kontrollerande, den
instruerande och den värderande, utgående från kännetecknande handlingar.
Den kontrollerande utgörs exempelvis ofta av frågor, medan den instruerande
ofta består av demonstrationer. Funktionerna varierar över tid genom samspel i
cykliska processer och loopar.
Användningen av olika teckensystem och semiotiska resurser både skapar och
representerar mening. Genom studiens socialsemiotiska ansats synliggörs
kommunikationen i teckenskapande handlingar, därmed också det specifika
frisörkunnande som återkopplingarna uppmärksammar. Ett mönster som har
kunnat urskiljas är att den mest framträdande funktionen i
återkopplingspraktiken är den kontrollerande funktionen görs av både lärare
och elev. Om den sedan övergår i den instruerande eller värderande beror dels
på vilket skede av lektionen den görs i, dels vilken respons återkopplingen från
eleven får hos läraren. I en inledande återkopplingscykeln växlar den
kontrollerande med den instruerande, medan i en avslutande cykel görs
återkoppling i större grad med den värderande funktionen.
Återkopplingsfunktionerna växlar utifrån den situerade handlingen.
Det triadiska tycks vara ett mönster i sig, om man ser till tidigare forskning och
författare. En modell för att analysera återkopplingspraktik som har använts i
flera studier (Björklund Boistrup, 2010; Ruiz-Primo m fl, 2014) är Hattie &
Timperleys (2007) indelning utifrån målrelaterade frågor: Vart är eleven på väg
(Feed up), var befinner sig eleven (Feed back) och hur skall eleven gå vidare
(Feed forward). Den kontrollerande funktionen som jag har sett i mitt material,
kan jämföras med modellens feedback, att ta reda på var eleven befinner sig i
relation till ett mål. Den värderande funktionen är också aktuell i förbindelse
med feedback, eftersom det är det aktuella kunnandet som bedöms. Den
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instruerande funktionen kan ses som feed forward, som visar hur eleven skall
komma vidare. Feed up, att klargöra vart eleven är på väg, går inte lika lätt att
jämföra med återkopplingsfunktionerna i mitt resultat. Både den instruerande
och den värderande funktionen har aspekter av att klargöra riktning (mål), och
mer implicit i den kontrollerande funktionen. I Hattie och Timperleys (2007)
modell formuleras dessa aspekter av återkoppling som svar på frågor, men att
svaren kan överlappa varandra och variera diskuteras inte. Återkopplingens
komplexitet och transformativa karaktär syns därför inte och kan därför ge en
förenklad bild av något mer mångfasetterat. Det behöver undersökas empiriskt,
och tidigare studier visar att det är svårt att skilja en funktion från en annan
inom klassrummets många aktiviteter (Ruiz-Primo, 2014).
Inom det socialsemiotiska fältet används ofta Hallidays (1978, 2004) tre
metafunktioner i språket för att analysera kommunikation, vilket också är en
triadisk indelning i en ideationell, interpersonell och textuell funktion. De
innebär en syn på språket som ett redskap för tolkning av mänsklig erfarenhet.
Jag nämnde metafunktionerna i kapitel 3 eftersom de är centrala i den
socialsemiotiska teorin. Jag har dock inte använt dem som analysverktyg.
Relaterat till mitt resultat är den interpersonella funktionen hur återkopplingar
görs, den ideationella i vilka kunskapsrepresentationer som uppmärksammas
och den textuella i vilka semiotiska resurser som används i kommunikationen.
Analys av språkliga metafunktioner är ett sätt att komma åt kommunikation
från olika vinklar. För min del har det dock varit viktigare att undersöka hur
olika funktioner samspelar i kommunikationen
Den som ligger närmast min tolkning av det triadiska, är Dewey. Han skrev om
utbildning som innehållande tre typer av aktiviteter: Riktning, kontroll och
vägledning (eng. direction, control, guidance, se Dewey, 1916/2007).). Riktning
beskrivs som att ledas i en särskild kurs. Kontroll beskrivs som en yttre ordning
och kontinuitet, men också utifrån individens egen insats. Vägledning beskrivs
som stöd och samarbete. Riktning skulle då i relation till de tre
återkopplingsfunktionerna i min studie, vara den värderande medan vägledning
kan jämföras med den instruerande. Kontroll som både utgående från en yttre
ordning och individens egen insats, stämmer med den kontrollerande
funktionen i min studie. Läraren kontrollerar genom sina frågor, men eleven
krontrollerar också genom sina frågeställningar till läraren (jfr Björklund
Boistrup, 2010, 2013)
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Kontroll är inte oproblematiskt som begrepp eftersom det också för med sig
aspekter av makt och assymetrier, inte ovanliga inom utbildningskontexten och
inte minst i relation till bedömning som performativitet och accountabilitet
(Dann, 2014). Studiens resultat visar att när kontroll också utövas av eleven
själv, tas den till vara av läraren i ett gemensamt utforskande, som jag har
kunnat synliggöra i form av loopar. De i studien medverkande eleverna ställer
mer och mindre direkta frågor eller visar med andra resurser än det
verbalspråkliga, att de har funderingar eller är osäkra på något. I interaktion
med lärarna har detta visat sig leda till kommunikativa handlingar i loopar med
en rad olika meningserbjudanden, där frisörkunnandet har representerats både
vad gäller längdförhållanden, slingläggning och verkningstid. Min detaljerade
analys som videomaterialet ger utrymme för, synliggjorde endast ett fall där inte
elevens fundering togs till vara för ett gemensamt utforskande.

Cykler och loopars betydelse för utveckling av kunnande
Återkoppling har analyserats som cykliska processer där den kontrollerande
funktionen har förekommit både inledningsvis och vid slutet av en lektion, men
med varierande innehåll, där skillnaderna visar sig i det jag valt att kalla loopar.
Med utgångspunkt i en fråga eller en osäkerhet som eleven visar, instruerar
läraren genom demonstrationer hur ett visst moment i frisörkunnandet kan
göras. Läraren kan också vara den frågande parten, inte för att få svar på en
fråga hon redan vet svaret på, utan för att få igång en interaktion där hon kan få
syn på elevens kunnande i relation till det aktuella momentet. Jag ser dessa
processer i återkopplingspraktiken som särskilt uppmärksammade och
framträdande. Looparna kan jämföras med det Filliettaz (2011) beskriver som
en aktivitetsändring i den lokala kontexten och som konstituerar en explicit
sekvens av mer formell instruktion (eng. reframing the activity type). Till
skillnad från resultatet i hans studie är dock instruktionerna i mitt material
fortfarande en del av den pågående aktiviteten. Loopen innebär inte en direkt
ändring av aktiviteten eller den lokala kontexten så att själva processen bryts,
men processen stannar tillfälligt av och i den paus som då uppstår fördjupas ett
visst moment av aktiviteten genom kommunikation mellan lärare och elev. Jag
kan dock se likhetspunkter med Filliettaz beskrivning i det tydligt instruerande
mönstret i interaktionen i det jag har kallat loopar, där instruerande
återkoppling ofta görs genom att läraren demonstrerar något i frisörkunnandet.
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Begreppet cykel förekommer hos en rad bedömningsforskare, bland andra
Thompson & Wiliam (2007) som beskriver denna form av bedömning på
följande vis: ”…it becomes an ongoing, cyclical process that is woven into the
minute-to-minute and day-by-day life in the classroom” (s.5). Bedömning ses
här som en pågående process invävd i den dagliga undervisningen.
I det socialsemiotiska fältet förekommer också det cykliska. Inom det
designteoretiska perspektivet är det fler forskare som använder den så kallade
Lärsekvensmodellen (Selander, 2008; Selander & Kress, 2010; Kjällander, 2011;
Åkerfeldt, 2014; Björklund Boistrup & Gustafsson, 2014) för att analysera
lärande
i
transformationscykler.
Lärsekvenserna
förstås
som
transformationsprocesser innehållande teckenssystem som används för att
forma egna representationer av vissa fenomen (Selander, 2008; Selander &
Kress, 2010). Bedömning löper som en tråd i transformationen, där man i
utgångspunkten skiljer mellan formativ och summativ bedömning i en första
och andra cykel. Jag ser det som komplicerat att särskilja de två aspekterna av
bedömning (jfr Taras, 2005), även om jag också i återkopplingscyklerna i min
studie ser en riktning mot det summativa i det jag kallar avslutningscykeln,
eftersom den värderande återkopplingsfunktionen är mer framträdande när
eleven närmar sig ett slutresultat. Det är snarare frågan om en implicit och
explicit bedömning. Selander och Kress (2010) påpekar att i skolan sker
bedömning genom en rad olika delpraktiker, utan att vara explicit. Den
tolkningen gör också Björklund Boistrup (2013) när hon beskriver
lärsekvensmodellen. Hon ser bedömning som en genomgående om än implicit
process i båda cyklerna, som framträder utvärderande eller sammanfattande
mot slutet av perioden. Det ser jag också i min studie utan att ha tagit
utgångspunkt i denna modell. Jag ser dock bedömning i form av återkoppling
som ingående i varje cykel, till skillnad från den designteoretiska
lärsekvensmodellen, där betoningen ligger på den andra transformationscykeln.
I modellen tänks metareflektion ske i den andra transformationscykeln, men
frågan är om det inte sker från första början. I de inledningscykler jag har
studerat reflekterar eleverna över sitt kunnande. Det framträder ur deras frågor.
Jag saknar också en beskrivning av transduktioner i lärsekvensmodellen, som
jag ser som centrala för att förstå teckenskapande aktiviteter ur ett multimodalt
perspektiv. Skapandet av nya representationer görs ofta genom att teckensystem
växlar. I frisörklassrummet är det tydligt när eleven byter från verbal tystnad till
talhandlingar där hon börjar sätta ord på det moment hon har svårigheter med.
Växlingar och samspel mellan olika teckensystem är viktiga i meningskapandet
om det skall ges utrymme för transformationer. Mitt bidrag till förståelsen av
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återkoppling som cyklisk process är att det även finns andra processer som
utgår från det cykliska, nämligen loopar. De skapas genom transduktioner i nya
representationer.
Vissa bedömningsforskare hävdar att korta återkopplingscykler har en positiv
inverkan på lärande och att tyst kunskap kan synliggöras i korta upprepade
cykler (Thompson & Wiliam, 2007). Begreppet cykel används för att beskriva
större och mindre återkommande förlopp inom undervisningen, utan att
beskriva dess innehåll (Hattie & Gan, 2011; Shute, 2008; Lundahl, 2012). En
viss beskrivning av det cykliska ger Natriello (1987) med början i
målformuleringar, uppgift, kriterier, utvärdering och slutligen återkoppling.
Processen beskrivs mekaniskt och frågan är om återkoppling kan urskiljas på
detta sätt som en slutprodukt. Den blir då helt riktad på resultatet och ger inte
eleven möjlighet till något aktivt deltagande undervägs, enligt min förståelse (jfr
Boud & Molloy, 2012).
Jag är väl medveten om att jag inte är den första som använder begreppet loop
(Ramaprasad, 1983; Sadler, 1989; Dann, 2014), men jag har inte funnit någon
tidigare studie där processen har beskrivits i detalj inom den dagliga
klassrumsinteraktionen. Några studier visar dock ett intresse av att pröva ut
cykliska återkopplingsmodeller, men mer i syfte att utvärdera undervisningen.
Det återkommande skeendet som cykeln illustrerar, benämns även som loop.
Inom högre utbildning har Donovan (2014) undersökt återkoppling i loopar
inom undervisningen. Loop används då om en cyklisk återkopplingspraktik
som inleds och avslutas av läraren, där syftet är att utvärdera och anpassa
undervisningen (jfr Cathcart, Greer och Neale, 2013). Cykel och loop som
begrepp används utan någon närmare definition eller åtskillnad och tycks
användas synonymt för att beskriva cirkulära återkommande processer inom
undervisningen (Thompson & Wiliam, 2007; Boud & Molloy, 2012). Begreppen
syftar också som bild på återkopplingens uppgift att minska kunskapsklyftor
(eng. gap, se Sadler, 1989). I fler studier beskrivs målet att vara att fullfölja en
cykel eller loop (eng. close or complete the feedback loop or cycle, se Donovan,
2014; Boud & Molly, 2012; Ruiz-Primo m fl, 2014). Jag tolkar det som ett sätt
att söka en sorts effekt eller användning, som utgår från en föreställning om att
kunna urskilja återkopplingens effekt på elevens lärande, om en hel cykel från
början till slut kan följas.
Huruvida
återkopplingen
kommer
till
användning,
vilket
fler
bedömningsforskare tar upp som avgörande (Ramaprasad, 1983; Sadler; 1989)
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är mycket svårt att uttala sig om. Utifrån mitt material kan jag uttala mig om det
jag kan observera i interaktionerna mellan lärare och elev, hur deras
kommunikation tar form, men jag kan inte uttala mig om elevens förståelse
förutom det hon visar genom sina handlingar, sitt kunnande. Detta är också
något som Ruiz-Primo m fl (2014) belyser i sin studie, att det i princip är
omöjligt att i en klassrumsstudie med fokus på den dagliga bedömningen uttala
sig om användningen av återkopplingen och urskilja den från tidigare
instruktioners inflytande. Jag har därför inte haft fokus på att analysera själva
användningen eller någon utveckling av frisörkunnandet. Däremot har jag
försökt förstå hur användningen av olika semiotiska resurser i
kommunikationen kan visa hur elev och lärare skapar mening i
återkopplingsinteraktion i och om frisörkunnande. Vilka representationer som
erkänns och vilka meningserbjudanden återkopplingspraktiken rymmer. Här
spelar looparna en avgörande roll eftersom det är elevens återkoppling till
läraren som initierar dem.
Loop används också av Sadler (1989) som beskriver den i relation till
återkoppling:
Most require practice in supportive environment which incorporate
feedback loops. This usually includes a teacher who knows which skills
are to be learned, and who can recognize and describe a fine performance,
demonstrate a fine performance, and indicate how a poor performance
can be improved. ( s.120)
Sadler ger här en bild av loopen som en praktik för att beskriva, känna igen och
demonstrera ett utförande utifrån tillsiktade kvaliteter. Att jag har valt att
använda mig av båda begreppen cykel och loop, beror på att jag under analysen
av återkopplingspraktiken kunde identifiera två olika och återkommande
mönster i processerna. Med utgångspunkt i en fråga från eleven gav läraren ofta
en instruerande återkoppling genom att demonstrera ett kunnande i relation till
ett visst moment. Det överensstämmer med Sadlers (1989) beskrivning av
loopen som ett sätt för läraren att ge eleven stöd både genom att visa och att
värdera. Loopens konstruktion säger Sadler däremot inget om, närmare bestämt
hur den skapas i interaktionen mellan lärare och elev. Jag ser loopen som ett
svar på den återkoppling läraren får från eleven, antingen i form av en fråga
eller visad osäkerhet.
Exemplen från min studie visar återkoppling som en pågående process, liksom
(Björklund Boistrup, 2010; Tanggaard & Elmholdt, 2008; Ruiz-Primo m fl,
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2014; Lindwall & Ekström, 2008). Loopen som jag ser den, utgör något annat
än den tidigare refererade förståelsen av det cykliska. I loopen görs ett visst
moment framträdande och ges särskild uppmärksamhet och tid. Detta har inte
uppmärksammats i annan forskning. Snarare tycks cykel och loop uppfattas
synonymt, vilket gör att även loop kan förstås som något mekaniskt vars
funktion är att fylla ett tomrum utifrån förutbestämda mål, istället för att se den
interaktiva komplexitet den rymmer (Dann, 2014). Det är i looparna som det
visar sig vilka moment i frisörkunnandet som är problematiska och som det
behövs mer kommunikation omkring. Det görs i ett gemensamt utforskande
där läraren med utgångspunkt i elevens frågeställning erbjuder synliga
representationer av olika moment i samspel med talhandlingar.

Meningsskapande representation
Att visualisera genom demonstrationer är en aspekt av återkopplingspraktiken
som kan jämföras med det Bezemer, Cope, Kress och Kneebone (2014) kallar
att läsa kroppar (eng. reading bodies) och att läsa förkroppsligade
instrumentrörelser (eng. reading embodied instrument movements). Deras
studie från en operationssal är inte så olik ett frisörklassrum, för i båda
sammanhang handlar det om övning och kunskap i handling, där noggranna
observationer av deltagarnas kroppsrörelser med och utan verktyg, utgör
centrala resurser i kommunikationen, inte minst för de nya inom professionen.
Demonstrationerna som lärarna erbjuder eleverna som en del av
återkopplingspraktiken, ger eleverna möjlighet att få visuella representationer av
ett kunnande de själva håller på att lära sig. Att observera lärares rörelser är att
förstå som en central del av yrkesutbildningen.
Det visuella är något som även Ivarsson, Linderoth och Säljö (2009) beskriver
från sin studie av arkitektstudenters lärande i social praktik. Visualisering i form
av representationer är situerad i en specifik aktivitet och bilderna skapas
diskursivt genom att tal interagerar med andra teckensystem. Ivarsson m fl
betonar verbalspråkets roll i att tydliggöra vad som är relevant inom en särskild
profession, utifrån en överbryggande funktion mellan olika teckensystem. Det
verbalspråkligas roll kan jag också se genom det mönster av dialog
återkopplingarna kan ha i frisörklassrummet och i form av en professionell
diskurs med särskilda yrkesbegrepp. I yrkeslärandet räcker det inte med att visa
hur något görs i bild eller med kropp, det måste också talas om det (jfr Notér
Hoshidaar, 2014; Ekström, 2012). Samtidigt behöver den mindre erfarne få tid
93

att observera när en mer erfaren utövar ett visst kunnande (Bezemer m fl,
2014). Resultatet från min studie visar att den kommunikation som äger rum i
det jag kallar loopar, innehåller både visualisering och verbalisering. I looparna
blir yrkesspråket förkroppsligat genom olika semiotiska resurser, som talet i sig
inte erbjuder. Läraren bjuder in eleven i ett gemensamt utforskande av vad
längdförhållanden och färgers verkningstider innebär. Det underförstådda i
frisörkunnandet som den professionella diskursen innehåller, får både synlig
och verbal referens.

Återkoppling och undervisning
En annan aspekt som resultatet pekar på är att gränsen mellan återkoppling och
undervisning suddas ut och det är svårt att urskilja vad som är
bedömningshandlingar och vad som är instruktioner. Det blir tydligt i
återkopplingsinteraktionerna
där
kommunikationen
växlar
mellan
kontrollerande, instruerande och värderande. Interaktion innebär ständig
tranformation eftersom handlingar är situerade och olika deltagare i
kommunikationen väljer olika teckensystem och resurser i sin
meningskonstruktion. När återkoppling används inom undervisningen kan allt
elever gör uppfattas som en källa till information om deras förståelse, både när
de talar och när de sitter tysta (Thompson & Wiliam, 2007). Följande figur kan
illustrera relationen mellan undervisning och återkoppling.

Undervisning

Återkoppling

Figur 5 Relationen mellan undervisning och återkoppling

Det överlappande området illustrerar hur undervisning och återkoppling är
sammanvävda utan några tydliga avgränsningar. Andra har också påpekat
svårigheten att urskilja återkoppling från lärares övriga handlingar och har
därför konstruerat olika definitioner. Ruiz-Primo m fl (2014) skriver i sin studie:
”… we considered feedback as part of any teachers’ response that indicates the
teacher is acting upon or using the information collected from students”(s. 20).
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Allt som visar på att läraren reagerar eller använder information från eleverna,
är en vid tolkning av återkoppling, men inte motsägelsefull i relation till mitt
resultat. Eftersom jag ser återkoppling som en interaktiv konstruktion mellan
elev och lärare har jag operationaliserat den som bedömning av pågående arbete
och analyserat återkoppling genom att se den utifrån gemensam
uppmärksamhetsfokus i cykliska processer. Det är något jag kan observera i
mitt material, både i aktörernas kroppsrörelser och tal. Ruiz-Primo m fls (2014)
definition stämmer med det interaktiva mönster jag har kallat responsiva loopar
som innebär att handla utifrån den information eleven ger.
Samtidigt är återkoppling att förstå som något som följer på tidigare
undervisning och instruktioner: ”… feedback comes second - after instruction and thus is limited in effectiveness when provided in a vacuum…” (Hattie &
Gan, 2011, s. 258). Det förutsätter något föregående att koppla till, för att inte
hamna i ett tomrum. Exemplet med strukturritningen och längdförhållandena
visar dock hur vissa moment behöver tas om, trots tidigare instruktioner och
demonstrationer. Eleverna i frisörutbildningen får redan i årskurs 1 börja
använda sig av detta undervisningsmaterial som strukturritningen är ett exempel
på, men det behöver inte innebära att meningskonstruktionen är avslutad när de
når årskurs 3. Det visar hur kunskap, i detta fall ett specifikt frisörkunnande,
behöver tas om ett flertal gånger, och återkopplingspraktiken är en viktig del
här både för eleven att uttrycka sin förståelse och för läraren att få syn behoven
i denna kommunikation. I denna interaktion spelar olika teckensystem en
avgörande roll för att representera frisörkunnandet att uppskatta
längdförhållenden både abstrakt och konkret. Dialogen mellan lärare och elev
innebär användning av en rad olika semiotiska resurser som samspelar utifrån
sina specifika representationsformer. I utdragen visades att kroppsrörelser ofta
kommer något före tal, vilket även andra studier har visat (Martin, 2004). Det är
också tydligt i resultaten att den instruerande återkopplingen får en central
funktion av återkopplingspraktiken. Det betraktas också som lämpligt med ny
instruktion när osäkerheten är stor (Hattie & Gan, 2011). Liksom bedömning
kan ses som en aspekt av lärande (Dann, 2014) kan återkoppling ses som en
aspekt av undervisning. Gränserna suddas ut och det centrala är inte att
upprätthålla några definitiva åtskillnader, utan snarare att utforska hur
återkoppling och undervisning samspelar i kommunikation av kunnande.
Det aktiva deltagandet i meningskonstruktionen, visar på en samkonstruktion i
återkopplingspraktiken. Det är den interaktiva aspekten. Eleven har ofta
betraktats som mottagare och läraren avsändare, vilket begränsar förståelsen av
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den mångsidiga kommunikation som äger rum. Flera forskare tar också upp
behovet av att belysa detta: ”Thus feedback needs to move from a
predominantly transmissive and verification process to a dialogic and
elaborative process in a social context” (Hattie & Gan, 2011), återkoppling
behöver belysas som dialog och utforskande process. I exemplen jag har
redovisat från min studie är eleverna olika aktiva i tal, men genom andra
teckensystems resurser kommunicerar de ändå i återkopplingsinteraktionerna
med blickar, kroppsrörelser och artefakter. Läraren återkopplar genom
exempelvis frågor eller demonstrationer på ett visst moment i frisörkunnandet,
men eleverna ställer också sina egna frågor.
Betydelsen av medvetenhet om olika antaganden som ligger bakom förståelsen
av vad återkoppling innebär, visar sig i ett antal studier. I den tidigare nämnda
studien som Torrance och Pryor (1998) gjorde av klassrumsbedömning, kunde
de urskilja två riktningar. En behavioristisk kognitivt inriktning mot att söka
efter om eleven kan (eng. convergent, se Torrance & Pryor, 1998), vet eller
förstår, medan den andra riktningen som har mer gemensamt med
sociokulturella och socialkonstruktionistiska teoribildningar, riktar intresset mot
att upptäcka vad eleven kan, vet eller förstår (eng. divergent, se Torrance &
Pryor, 1998). I en tid av mätbarhet är det mycket som pekar på att den förra får
stor uppmärksamhet och att även den bedömning som har till syfte att stödja
eleverna i deras kunskapsutveckling, blir mekanisk och normativ (Torrance,
2012). När jag har använt begreppet kontroll om en återkopplingsfunktion, ser
jag det dock mer i linje med en undersökning av vad eleven kan och inte om
eleven kan (jfr Björklund Boistrup, 2010, 2013).

Kunnande
Återkopplingspraktikerna som här har undersökts och belysts, visar hur
kunskap inte är något definitivt eller statiskt utan istället ett transformativt
kunnande i en pågående process av handlingar. Min studie av frisörutbildningen
har givit representativa bilder av en interaktiv undervisning där komplexiteten
delvis förkroppsligas i synliga färdigheter. Frisörkunnandet innebär även
förtrogenhet med multidimensionella omdömen och tolkningar, som ingår i en
professionell praktik. Det kan ses med referens till Deweys förståelse av
kunskap som en social aktivitet. Enligt Dewey är varje ämne en del av en aktiv
handling med kropp och material, därför är inte kunnande och görande
separerade (eng. knowing and doing, se Dewey, 1916/2007). ”…knowing is
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understood as a ’way of doing’ – which is why we may want to refer to Dewey’s
position as a theory of knowing and not as a theory of knowledge” (Biesta,
2007). Så kan frisörkunnandet också förstås som ett kunnande i handling
synliggjort i den återkopplingspraktik det representerar. Yrkesutbildning ses
ofta snävt som rent praktisk (Dewey 1916/2007). Resultatet från denna studie
av frisörutbildningens återkopplingspraktik visar dock något annat. Den dagliga
undervisningen innehåller komplexa mönster av funktioner och cykliska
processer. Återkopplingspraktiken kan studeras genom den interaktion som
äger rum mellan lärare och elev. Representationer av frisörkunnanden
framträder genom de semiotiska resurser som används och skapas.
Återkopplingspraktik med kommunikation som utmynnar i en loop, anser jag
vara ett kunskapsbidrag att uppmärksamma och utforska vidare, eftersom
denna praktik visat sig ta utgångspunkt i eleven. Det är en återkoppling till
läraren, när den tas tillvara i ett gemensamt utforskande för utveckling av
kunnande. Frisörutbildningen ger exempel på hur en sådan återkopplingspraktik
är utformad. Det är enligt min mening viktigt att söka kunskap om liknande
interaktiva mönstret också inom andra yrkesprogram och delar av
utbildningssystemet. Till det lämpar sig ett multimodalt perspektiv på
kommunikation.
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Händer, pensel, blick

Tydligare tal –
använda? Transkribera?

Strukturritningen tydlig
o genomgång, relevant
för att se hur läraren
väntar in eleven
Socialt samspel, tal med
kund - lärande

Bra bild av
strukturritning och
verktyg
Träning av teknik på
docka inför gesällprovet
Aktuell som dialog
bedömning!
Resonemang
Bra bild också
Hand som extension of
body (känsel)

Bra exempel på hur
frågandet får fram
elevens kunnande och
vad som behöver
korrigeras
Ordlöst

Finger- blick bedömer
färg
Återkoppling och
instruktion

Tydligt bild av fingret
som tool!
Finger – teknik tydligare

Blickar!

Annan elev – Kund på
slutet – ej samtycke

Återkoppling – blickar,
kropp, placering

Resultat ej bra. Men
helhetsbedömning
godkänd

Cykler och loopar i Salongen
Cykler och loopar i Salongen handlar om återkoppling i yrkesgymnasiet,
närmare bestämt på hantverksprogrammets frisörutbildning. Återkoppling
studeras genom videoobservationer av kommunikation mellan lärare och elev
under pågående undervisning, där elever arbetar med olika hårvårdsbehandlingar
på kunder.
Återkoppling görs genom olika meningsskapande resurser. Det verbalspråkliga
är bara en del av kommunikationen. Kroppsrörelser, blickar och olika redskap
används också för att kommunicera av både elev och lärare. Mönster i form av olika
återkopplingsfunktioner och cykliska processer kan urskiljas i kommunikationen
mellan lärare och elev. I det cykliska uppstår ibland loopar, som utgörs av
händelser där något moment blir uppmärksammat i ett gemensamt utforskande.
Looparna utgår från elevens frågor och funderingar och betraktas därför som
centrala i återkopplingspraktiken.
Studien bidrar med beskrivningar av den dagliga klassrumskommunikationen,
där bedömning och undervisning är sammanvävda förlopp. Den riktar sig till
forskare och lärare inom yrkesutbildning och andra skolformer, men också till
övriga läsare med intresse för bedömningsfrågor och återkopplingspraktik.
Licentiatuppsatsen är skriven inom ramen för Lic-forskarskolan i yrkesämnenas
didaktik.
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